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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 

نحوه مالیات ستانی یکی از 
بزرگترین ضعف های کنونی 
اقتصاد در کشور ماست. در 
حالی که اکثــر اقتصادهای 
بزرگ دنیا با گرفتن مالیات 
به اندازه و درســت از اقشار 
مختلف جامعه توانسته اند 
کشور خود را سر پا نگه دارند 
و باعث افزایش رشــد تولید 
شوند، ما هنوز در پیچ و خم 
گرفتن مالیات از خانه های 
خالــی مانده ایــم و ضعف 
اطالعاتی مانع از اخذ به جا 
مالیات از افراد ثروتمند جامعه 
شده است. تنها حقوق بگیران 
که اکثراً هم از اقشــار پایین 
و متوســط جامعه هستند 
مالیات درستی و به اندازه ای 
می دهند آن هــم به دلیل 
اینکه حســاب و کتابشان 
مشخص است و حقوقشان 

دست دولت است.

2 ادامه در صفحه 
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 بارافزایش مالیات
 بر دوش مردم عادی؛

آنچه باید در 
اقتصـاد اصالح 

شود
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رئیس پلیس راه استان اصفهان:

محورهای غربی ناایمن ترین جاده های استان هستند

6

در بیست و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان صورت گرفت؛  

تقدیر شورای شهر از آبفای استان اصفهان
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رییس بنیاد نخبگان اصفهان خواستار شد:

 تشکیل کار
گروه نخبگانی حل مشکالت

دستیار کارگردان گروه تئاتر »نقش دل« مطرح کرد:

تئاتر خیابانی
 راهی برای آشنایی با هنر نمایش

در جلسه شورای شهر اصفهان مطرح شد:

 تبدیل اصفهان
 به یک شهر نمایشگاهی

چهره  برتر چهره روز

یک نماینده سابق مجلس: استاندار در دیدار با شماری از اعضای بسیج 
 خون شهید سلیمانیاساتید عنوان کرد:

تقویت حوزه پژوهش دانشگاهی  دامن آمریکایی ها را می گیرد
یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی مستلزم تالش بیشتر بسیج اساتید

گفت: خون به ناحق ریخته شــده سردار 
سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت سبب 
اضمحالل آمریکا می شــود و کســی که 
باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد. ســید 
محمدجواد ابطحی در گفت وگو با ایسنا 

در ...

استاندار اصفهان گفت: ضعف درحوزه 
پژوهش دانشــگاهی یکی از مشکالت 
محسوســی اســت که انتظار داریم با 
تالش هر چه بیشــتر بیشــتر عالمان 
دانشگاهی و بســیج اســاتید استان 

62برطرف شود.
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آگهـی مناقصـه عمومـی 

مصطفی محمودی - شهردار گلشهر
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شهرداری گلشهر با استناد به بودجه مصوب سال 1400 در نظر دارد نسبت به خرید و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر با 
اعتباری بالغ بر 20.000.000.000 ریال اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند به منظور اخذ مدارک و آگاهی از شرایط مناقصه به 

امور مالی شهرداری مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 57322222 تماس حاصل نمایند. 
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری 1400/10/29 می باشد.

 آگهی مناقصه عمومی

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

 شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب سطح شهر دولت آباد
به مدت یک سال از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1400/10/25
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/10/26

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانی، پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-45822010

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شناسه: 1250098

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحدهای 3-6-9-11-15-21 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جداگانه – تجدید مزایده(

2- اجاره واحدهای 16-17 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جداگانه – مزایده(
3- اجاره واحدهای 1-2-4-9-11-12 مجتمع تجاری )هر واحد جداگانه – تجدید مزایده(

4- اجاره واحد 5 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی )مزایده(
5- اجاره محل کیوسک شماره یک پارک ساحلی )تجدید مزایده(

6- اجاره محل کیوسک شماره دو پارک ساحلی )تجدید مزایده(
7- اجاره ساختمان پارک آزادگان )تجدید مزایده(

8- کیوسک کفشدوزک واقع در پارک آزادگان )مزایده(
9- مجموعه ورزشی شماره یک پارک ساحلی )مزایده(

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: 52240471

آگهی مزایده و تجدید مزایده

علی پوربافرانی- شهردار  چمگردان 12
50

16
6 :

سه
شنا

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ ضمانتنامه شماره مرجعموضوعردیف
) ریال ( 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود در 1
225/2771.000.0002000001434000037 – 4 - 400قطرهای  200، 400 و 500  میلیمتر  جهت منطقه خمینی شهر و نطنز 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1400/10/13  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
1400/10/22چهارشنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/11/2شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
1400/11/3یکشنبه 8:00زمان بازگشائی پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:021-41934  
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه 

شرکت آب و   فاضالب استان اصفهانگر موجود است.

آبفای اســتان اصفهان در قالب پویش »اهدای 
کتاب- اهدای دانایی« از همکاران و عالقه مندان 
دعوت می کند کتاب های مازاد و ســالم خود را به 
کتابخانه شرکت اهدا کنند. در این طرح از همکاران 
شاغل، بازنشسته و کلیه عالقه مندان دعوت می شود 
با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، ترویج فرهنگ 
اهدای کتاب، غنی سازی منابع کتابخانه شرکت 
آبفای استان اصفهان و در دسترس عموم قرار گرفتن 
کتاب های بدون استفاده در کتابخانه های شخصی، 
کتاب های خود را به کتابخانه شــرکت اهدا کرده 
و ضمن به جای گذاشتن اثری ماندگار از خود، در 

گسترش دانش نیز سهمی داشته باشند.
کتاب های اهدایی توسط کارشناسان مجموعه مورد 
بررسی اولیه قرار گرفته و از میان آنها کتاب هایی 

که شرایط فیزیکی خوبی داشته و همسو با اهداف 
کتابخانه باشند، پذیرش شــده و اطالعات آنها در 
آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت بارگذاری می شوند. 
گفتنی است کتابخانه هوشمند آبفای استان اصفهان 
مستقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی 
شــهر اصفهان، با بهره گیری از فن آوری های روز 
نرم افزاری و منطبق بر استانداردهای کتابداری و 

تحت وب در پورتال داخلی شرکت تعبیه شده 
است. همچنین نرم افزار کتابخانه مجهز به بیش 
از 8000 منبع اطالعاتی شــامل 5000 نســخه 
فیزیکی و بیش از 3000 نسخه الکترونیک شامل 
1000 نسخه مقاله فارســی، 1000 نسخه مقاله 
التین، 1192 نسخه کتاب فارسی در حوزه علوم 
انسانی و 27 نسخه کتاب التین در حوزه صنعت آب 
و فاضالب است.عالقه مندان به شرکت در پویش 
»اهدای کتاب- اهدای دانایی« می توانند کتاب های 
خود در زمینه های علمی، ادبی، تاریخی، فرهنگی 
و تخصصی در زمینه صنعــت آب و فاضالب را از 
طریق تماس با شــماره تلفن 031-32204014 
به کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

اهدا کنند.

در ویژه برنامــه »هنرمردان« ضمــن پذیرایی 
فرهنگی از شهروندان در حوزه های مختلف، گروه 
ســرود »آوای مهر طاها« نیز به اجرای سرودهای 
متنوع خود پرداخت. سعید عنایتی سرپرست گروه 
ســرود و هم خوانی آوای مهر طاها درباره اجرای 
گروه خود در ویژه برنامه »هنرَمردان« اظهار داشت: 
چنین برنامه هایی باید در سطح شهر به خصوص 
در مناسبت ها برگزار شود و اطالع رسانی بیشتری 
صورت گیرد تا شهروندان از این برنامه مطلع شده 
و در آن شرکت کنند. وی درباره تاریخچه فعالیت 
گروه سرود و هم خوانی آوای مهر طاها افزود: فعالیت 
گروه ســرود و هم خوانی آوای مهر طاها، از ســال 
1382 آغاز شده است و ســرود و نماهنگ های ما 
با موضوعات مختلفی همچون موضوعات مذهبی، 

دینی و اجتماعی در سطح شــهر و کشور و حتی 
در سطح بین المللی از شبکه های مختلف در حال 
پخش است.عنایتی با اشاره به تنوع سنی اعضای 
گروه سرود و هم خوانی آوای مهر طاها گفت: گروه 
سرود ما اولین سازمان مردم نهاد تخصصی سرود 
کشور است و عالقه مندان از حدود 11 سالگی وارد 
این گروه می شوند و در دوره های مختلف آموزشی 
شرکت می کنند و چندین ســال عضو مجموعه 
هستند. در شب اول برنامه هنرمردان نیز گروه سنی 

جوانان ما به اجرای سرود پرداختند.
سرپرست گروه سرود و هم خوانی آوای مهر طاها با 
اشاره به موضوع سرودها اظهار کرد: سرودها با هر دو 
موضوع شهادت حضرت فاطمه )س( و سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به اجرا می پردازند و چون تعداد 

قطعات سرود زیاد است و برخی از شهروندان هر 
شب در برنامه حضور پیدا می کنند، تالش شده تا 

کارهای متفاوتی را به شهروندان تقدیم کنیم.
گفتنی است؛ ویژه برنامه »هنرمردان« همزمان با 
ایام شــهادت حضرت زهرا )س( و دومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از سوی معاونت 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با مشارکت 
دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی هنری این سازمان 
تا 16 دی ماه هر شب از ساعت 18 تا 23 در میدان 
امام حسین )ع( اجرا می شود. نمایش فیلم های کوتاه 
جشنواره عمار، اجرای تئاتر، هنرآفرینی هنرمندان و 
اساتید نقاشی و خطاطی، اجرای سرود و شعرخوانی 

از جمله بخش های این برنامه است.

در آبفای استان اصفهان کلید خورد

پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایـی«

گروه های سرود در ویژه برنامه هنرمردان به اجرای برنامه می پردازند؛

طنین »آوای مهـر« در گوش شهـر



ادامه از صفحه یک:
...  ایــن روزها تغییر نحــوه مالیات 
ستانی در کشور به تیتر اول روزنامه ها 
و مباحث مردمی تبدیل شده است. 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
از دیروز اجرایی شــده است که این 
قانون از مصوبه سال ۱۳۸۷ تغییرات 
قابــل مالحظه ای بــه خصوص در 
حذف معافیت ها داشته است. به طور 
مثال معافیت مالیاتی قند و شــکر 
حذف شد وهمچنین، در این قانون، 
عرضه کنندگان کاال و خدمات طال، 
جواهر و پالتین باید فقط برای اجرت 
ساخت، حق العمل و سود فروشنده 
کاالهای موضــوع این بند، ۹ درصد 
مالیات برارزش افزوده از مشتریان 
بگیرند. این در حالی است که پیش از 
این، ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از 
کل فاکتور خرید طال دریافت می شد. 
شــرکت های هواپیمایی نیز ملزم 
به پرداخت ۹ درصد مالیات شدند. 
هرچند قرار است با این وجود قیمت 
بلیط های هواپیما تغییری نکند اما 
تجربه ثابت کرده است که تمام بار 
و مسئولیت افزایش مالیات بر دوش 
مصرف کننده خواهد بود. باید دید در 
روزهای آینده این افزایش مالیات بر 
قیمت ها تا چه میزان تأثیر گذار است.

البته تمامی قوانیــن جدید بر پایه 
افزایش مالیات بنا نشــده اســت و 
مالیات بر ارزش افزوده اقالم مصرفی 
خانوار چون بیمه های عمر، زندگی، 
درمان و...، خدمات ورزشــی با اخذ 
مجوز از مراجع ذی صالح، آب برای 
مصارف کشاورزی، بیمه محصوالت 
کشاورزی، هتل های ســه ستاره و 
پایین تر، مهمانپذیرها به معافیت ها 
افزوده شده و برنج، لبنیات، ماست،   
روغن و... در صــورت تولید داخل از 

پرداخت مالیات معاف هستند.
در این بین سؤال پیش می اید که چرا 
دولت سعی بیشتری بر گرفتن مالیات 
از افراد غنی نمی کند هم اکنون بیش 
از یک سال است که اصالحیه قانون 
مالیات برخانه های خالی به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است. 
براساس قانون مالیات های مستقیم 
وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان 
آذر ماه سال جاری اطالعات خانه های 
خالی را به سازمان امور مالیاتی جهت 
آغــاز فرآیند مالیات ســتانی اعالم 
می کرد اما ایــن فرآیند بــه دلیل 
مشکالتی که بین وزارت راه و سازمان 
امور مالیاتی به دلیل شــیوه انتقال 
اطالعات و همچنین معیارهای مورد 
نیاز اطالعات به وجود آمده، با اختالل 

مواجه شده است.
گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده بود که اطالعات بیش از 
یک میلیون خانه خالی را به سازمان 
امور مالیاتی تحویل داده اما سازمان 
امور مالیاتی این مســئله را رد کرده 
است. در حال حاضر اطالعات قابل 
بهره برداری بــرای کمتر از ۱0 هزار 
واحد کامل اســت. در نتیجه سایر 
اطالعات ناقص بوده و امکان استفاده 

از آنها را در فرایند محاسبات نیست.
طبق برآوردهای صورت گرفته سهم 
مالیات از تولید ناخالص داخلی سوئد 
۴۳ درصد، اتریش ۴۳ درصد، ایتالیا 
۶/ ۴۲ درصد، فنالند ۳/ ۴۲ درصد، 
یونان ۴۲ درصد و آلمان بیش از ۴۱ 
درصد بوده است. در گزارش جدید 
همچنین این شــاخص در منطقه 
اقتصادی یــورو ۶/ ۴۱ و در اتحادیه 
اروپا با حضور ۲۸ کشور، ۲/ ۴0 درصد 

ارزیابی شده است.
و این کشورها توانسته اند در سالهای 
اخیر رفاه مردم خود را افزایش چشم 
گیری دهند. بــرای افزایش رفاه در 
کشور ما نیز باید مالیات ستانی درست 

و به جا انجام شود.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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حجت االسالم احمد سالک در بیست 
و چهارمین جلســه علنی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان، با تسلیت ایام 
فاطمیه و ایام شهادت سردار سلیمانی، 
اظهار کرد: ایمان سرچشمه محبت و 
محبوبیت و کسب این مقام در اختیار 
هر انسان مؤمنی است. ایمان و تقوا، 
امانت داری، شجاعت، ایثار و گذشت، 
تجلی همین ایمانی است که سرچشمه 

محبت در جامعه است.
عضو شــورای عالی مجمع نیروهای 
انقالب اســتان اصفهان بابیان اینکه 
مردم به سمت کســانی گرایش پیدا 
می کنند کــه خدوم، صالــح و پاک 
هســتند، گفت: راســتی و درستی 
انسان را به مقامی می رساند که مورد 
محبت اهل دنیا قرار گیرد، درحالی که 
دردناک ترین موضوع این اســت که 
انسان منفور خداوند و مغضوب مردم 
شــود. وی از قرآن، عترت، رهبری، 
والیت و مــردم به عنوان ســه رکن 
امانت الهی یاد کــرد و افزود: انقالب 
اســالمی به عنوان امانت خداوند در 
اختیارماست، شما که پشت میزهای 

مسئولیت نشسته اید باید این امانت 
را حفظ کنید و به آیندگان بسپارید.

حجت االسالم سالک خطاب به اعضای 
شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
همه شــما با رأی مردم پشــت این 
صندلی ها نشســته اید، بر این اساس 
باید حقوق اســالم و انقالب و ملت را 
باید با تمام قدرت حفظ کنید، مدیریت 
جهادی را دنبال کنید و شــب و روز 
به مردم خدمت کنیــد، خداوند نیز 
محبت خادمان مؤمن و صالح را در دل 
مردم قرار می دهد. وی با تأکید بر اینکه 
احیای فرهنگ دینی و فرهنگ غنی 
اسالم خدمت به خلق خدا و بر عهده 
ماست، گفت: فرهنگی دینی به خاطر 
هجمه های فراوان دشمن ضربه خورده 
که مدیریت شهری باید دست به دست 
سایر دستگاه ها بدهد تا فرهنگ دینی 

را در جامعه پیاده کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز به وحدت 
کلمه اشــاره و تصریح کرد: باید برای 
یک صدایی در شــورا تالش شود و از 
هرگونه اختالفی کــه موجب رکود 
حرکت جامعه اســالمی است پرهیز 

کرد. وی بابیان اینکه ترویج فرهنگ 
دینی نکته مهمی است که باید با زبان و 
ادبیات روز و اقدامات رسانه ای در مقابل 
تالش دشمنان و فرهنگ مبتذل انجام 
شود، گفت: پیشــنهاد می کنم که از 
ظرفیت مراکز فرهنگی استان، حوزه 
عملیه، دانشــگاه و نخبگان فرهنگی 
در ارتقا فرهنگ دینی جامعه استفاده 
شود.حجت االسالم سالک با اشاره به 
آسیب های اجتماعی در مناطق محروم 
شــهر گفت: صد آسیب برای مناطق 
محروم شمرده شده که براساس آن، 
اولویت کار شورای شهر و شهرداری 
باید رسیدگی به مناطق محروم باشد. 
وی بابیان اینکه اعضای شورای شهر 

باید برای محبوبیت قیامت خود، نه 
صندلی چهار سال بعد تالش کنند، 
خاطرنشان کرد: در دل مردم باشید و 
برای حل مشکالت آن ها تالش کنید.

عضو شــورای عالی مجمع نیروهای 
انقالب به کارگیری نیروهای جوان و 
انقالبی را نکته مهمی دانست و گفت: 
باید در مدیریت شهری از این نیروهای 
نخبه جوان و انقالبی استفاده شود.وی 
بابیان اینکه شورای شهر می تواند در 
جهت هدایت اســالمی شهر حرکت 
کند، افزود: در مدیریت ها افراد انقالبی 
و نخبه و جهادی را باید به کار گرفت و 

این افراد باید متشرع باشند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم سالک 

اضافه کرد: بایــد مراقب جریان نفوذ 
و فساد در شهر باشیم، دشمن بیدار 
اســت و ما نباید در خواب غفلت فرو 
برویم. وی همچنین با تأکید بر اینکه 
باید از شعار و ارائه وعده های غیرواقع 
و دور از صداقت پرهیز شــود، گفت: 
اعضای شورا باید آنچه می توانند اجرا 
کنند را قول بدهند، نه آنچه نمی توانند 
انجام دهنــد. وی تأکید کــرد: باید 
الگویی از شهید سلیمانی به عنوان یک 
شاخصه ای از شــجاعت، دین باوری، 
حرکت انقالبــی، تدبیــر، کرامت و 
مردم دوستی مورد توجه قرار گیرد تا 
در راستای خدمت به انقالب اسالمی 

محبوب دل ها باشید.

نماینده مردم اصفهان در ادوار مجلس شورای اسالمی:

مدیریت شهری از نیروهای جوان و انقالبی استفاده کند
نماینده مردم اصفهان در ادوار مجلس شــورای اســامی 
به کارگیری نیروهای جوان و انقابی را نکته مهمی دانست و 
گفت: باید در مدیریت شــهری از این نیروهای نخبه جوان و 

انقابی استفاده شود.
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در شــــــهر 

بارافزایش مالیات بر دوش مردم عادی؛

آنچه باید در اقتصاد 
اصاح شود

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

مسمومیت 199 شهروند درسالجاری 
براثراستنشاق گاز منواُکسیدکربن

 ســخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان گفت: 
درســال جاری ۱۹۹ نفر در این اســتان بــر اثر استنشــاق گاز 
منواُکسیدکربن، مسموم شــدند و ۲۲ نفر نیز جان خود را از دست 

دادند.
عباس عابدی با اشاره به اینکه بیشترین آمار فوتی با ۱0 نفر مربوط 
به شهرستان اصفهان بوده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۷ 
نفر به دلیل مسمومیت با گاز منواُکسیدکربن به بیمارستان منتقل 

یا بصورت سرپایی در محل درمان شدند.
عابدی گفت: از موارد مســمومیت با منواُکســیدکربن در استان، 
شهرستان های اصفهان، خمینی شهر و مبارکه به ترتیب با ۳۵، ۱۲ 
و ۹ درصد، به مراتب بیشــترین میزان مسمومیت با این گاز سمی 

را داشتند.
مدیر روابط عمومی و سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان با اشــاره به اینکه شهرســتان های نجف آباد، فالورجان و 
سمیرم هر کدام با ۷ درصد نیز در رده های بعدی، بیشترین میزان 
مسمومیت با این گاز را دارا هستند، خاطرنشان کرد: سال گذشته 
نیز ۵0۵ مسمومیت با گاز سی او )co( در استان ُرخ داد که ۱۶ نفر 
جان خود را از دست دادند و ۴۸۹ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل یا 

بصورت سرپایی درمان شدند.
به گفته وی، ســال گذشــته بیشــترین میــزان مســمومیت با 
منواکســیدکربن به ترتیب بــا ۲۴۷، ۴0 و ۳۶ مــورد مربوط به 

شهرستان های اصفهان، فالورجان و لنجان بوده است.
مدیر روابــط عمومی و ســخنگوی مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان ادامه داد: در سال ۹۸ نیز ۶0۱ مورد گازگرفتگی با 
منواکسیدکربن در استان حادث شد که ۳0 نفر جان باختند و ۵۷۱ 

تَن دیگر به بیمارستان منتقل و یا در محل درمان شدند.
وی بیان کرد: در آن سال نیز شهرســتان های اصفهان، نجف آباد و 
خمینی شهر، بیشترین میزان مسمومیت را به خود اختصاص دادند.

پزشــکی قانونی اصفهان دربــاره افزایش تلفــات گازگرفتگی با 
منواُکسیدکربن هشدار داد

همچنین با سردتر شدن هوا و نزدیک شدن به فصل زمستان، اداره 
کل پزشکی قانونی استان در خصوص افزایش آمار تلفات مسمومیت 
با گازمنواُکسیدکربن در این ایام هشدار داد و بر لزوم استفاده درست 

از سیستم های گرمایشی تأکید کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان نیز در ارائه آماری ۸ ماهه از 
مسمومیت های منواُکسیدکربن گفت: بر اساس آمارهای موجود در 
هشت ماهه سال جاری ۲۹ نفر شامل ۲۲ نفر مرد و هفت نفر زن بر 
اثر مسمومیت با گاز منواُکسیدکربن در استان جان خود را از دست 
دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۲0 

نفر بود، افزایش یافته است.
علی ســلیمانپور افزود: در آبان ماه امســال شــاهد افزایش آمار 
فوتی های ناشی از مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن بودیم. آمار 
مسمومیت با گاز منواُکســیدکربن در آبان ماه امسال ۱۱ نفر بود 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل با ۵ نفر فوتی افزایش بیش از 

دوبرابری داشته است.
وی از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی و دقت در نصب و به 
کارگیری سیستم های گرمایشی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری 

کنند.
به گزارش ایرنا، هر ساله با شروع فصل سرما در کشور و استفاده از 
وسایل گرمایشــی در منازل، محل کار و خودروها، هر روزه اخبار 
مختلف گازگرفتگی و مسمومیت با گاز منواُکسیدکربن را می شنویم 
که یا جان هموطنان را می گیرد یا آنها را راهی بیمارستان می کند.

منواُکســیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو موسوم به "قاتل نامرئی" با 
شروع فصل سرما با آماری گسترده تر اما آرام و بی صدا، خانواده هایی 
را عزادار می کند و هر سال با آغاز فصل سرما، میزان مسمومیت با 

منواکسید کربن افزایش می یابد.
عمده ترین منبع تولید این گاز، سوختن ناقص نفت و گاز است ولی 
در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی بویژه در محیط های بسته و فاقد 

اکسیژن، تولید گاز منواُکسید کربن امکانپذیر است.
استفاده از آبگرمکن یا بخاری ُمستعمل یا دارای نقص فنی و بدون 
دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در محل سکونت، 

بیشترین موارد ابتال به مسمومیت را تشکیل می دهد.
اما از علل مسمومیت های تنفســی هم می توان به استفاده از زغال 
در محیط بسته یا چادر مســافرتی، مسمومیت با گاز فاضالب، گاز 
خودرو در داخل پارکینگ، خروج لوله بخاری از منفذ، بخاری بدون 
دودکش، خرابی آبگرمکن، استفاده از وسایل گازسوز در خودرو و 

چادر سفری و یا نصب آبگرمکن در حمام اشاره کرد.
به علت بی رنــگ و بی بو بودن این گاز، ممکن اســت وجود آن در 

محیط تا زمان ایجاد عالیم مسمومیت شدید احساس نشود.
عالئم مســمومیت حاد با این گاز شامل ســردرد، سرگیجه، تهوع 

و استفراغ و درد شکم و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغماست.
در بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری 
یک عالمت هشداردهنده باشد. از ســایر عالئم مسمومیت با گاز 
منواکسیدکربن می توان به سفتی عضالت، افزایش تعداد تنفس، 

کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها اشاره کرد.

 دستیار کارگردان گروه تئاتر 
»نقش دل« مطرح کرد:

تئاتر خیابانی
 راهی برای آشنایی 

با هنر نمایش

دســتیار کارگردان گروه تئاتر »نقش دل« که به همراه ســایر 
اعضای این گروه در ویژه برنامــه »هنرَمردان« به اجرای اثر خود 
می پردازند، تئاتر خیابانــی را راهی برای آشــنایی مردم با هنر 

نمایش دانست. 
فرشــته امینی درباره اجرای نمایش »نقش دل« در ویژه برنامه 
»هنرَمردان« اظهار داشــت: اجرای اینگونه برنامه ها نه تنها در 
اصفهان بلکه باید در سطح کشور زیاد شود، چون تئاتر خیابانی در 
واقع از خیابان ها شروع می شود و نمایش آثار مختلف برای مردم 

باعث می شود آنها با هنر تئاتر بیشتر آشنا شوند.
وی اضافه کرد: خیابان ها ظرفیت باالیی برای اجرای تئاتر خیابانی 
دارند و هنرمندان می توانند با اجرای برنامه های مختلف، خود را 
مطرح کرده و ازا ین طریق مردم نیز با هنر تئاتر بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به موضوع این نمایش گفت: موضوع تئاتر درباره شهید 
قاسم سلیمانی است که بنر نصب شده در نمایش، نمادی از ایران 
اســت و می توان از آن برای اجرای نمایــش درباره موضوع های 
مختلفی همچون شــهادت، مقاومت و حتی پاسداری از محیط 
زیست کشور اســتفاده کرد. همچنین بازیگر نقاش در این تئاتر 

نماد عشق و محافظت است.
امینی درباره ایده این نمایش ادامه داد: محمد رادمهر نویسنده و 
کارگردان تئاتر نقش دل، ایده این نمایش را مطرح کرد و تصمیم 

گرفتیم تا این ایده با موضوع شهادت ارائه شود.
وی با اشــاره به فعالیت های گروه تئاتر نقش عشــق از گذشته 
تاکنون گفت: از دو سال پیش و پس از آشنایی با محمد رادمهر 
کارگردان و بازیگر مشهور اصفهانی، گروه تئاتر نقش عشق فعالیت 

خود را آغاز کرد و در این زمان نمایش های زیادی همچون حاجی 
فیروز، نمایش های عیدانه، نمایش هایی با موضوع بیماری کرونا و 

موضوعات دیگر تولید و اجرا شده است.
گفتنی اســت؛ ویژه برنامه »هنرمردان« همزمان با ایام شهادت 
حضرت زهرا )س( و دومین سالگرد شــهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی از ســوی معاونت اجتماعی و مشــارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با مشارکت 
دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی هنری این سازمان تا ۱۶ دی ماه 
هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در میدان امام حسین )ع( اجرا می شود. 
نمایش فیلم های کوتاه جشنواره عمار، اجرای تئاتر، هنرآفرینی 
هنرمندان و اساتید نقاشی و خطاطی، اجرای سرود و شعرخوانی 

از جمله بخش های این برنامه است.

گزارش روز

مدیر کل سازمان زمین شناسی اصفهان پیش بینی کرد؛

 فرونشست ۴۶ سانتی متری 
میدان امام )ره( اصفهان

یک نماینده سابق مجلس:

 خون شهید سلیمانی دامن آمریکایی ها
 را می گیرد

مدیر کل سازمان زمین شناسی اصفهان گفت: عدد فرونشست بسیار سریع و خزنده در سال 
۹۹ به ۱۸۵ میلی متر رسید، به طوری که برآورد می شــود میدان امام )ره( تا ۴۶ سانتی متر 

نشست کند.
رضا اسالمی، در وبینار فرونشست اصفهان درباره فرونشست با میزان آب برداشتی و سرعت 
افزایش نرخ فرونشست اصفهان، اظهار کرد: فرونشست رابطه مستقیمی با میزان برداشت آب 
دارد. ورودی های مخزن نزوالت جوی و آب هایی که از آن به دست می آمده و یا زاینده رود بوده 
است. بیشینه بارندگی ۱00 تا ۱۵0 میلی متر بوده، پس نزوالت جوی قدرت نفوذی نداشته اند. 

تنها معبر ورودی مخزن زاینده رود بود که در سال ۷۹ جریان دائمی آن قطع شد.
وی ادامه داد: در این شرایط افراد با حقابه یا بدون حقابه شروع به حفر چاه های بیشتر و عمیق تر 

کردند و بدون ورود آب، برداشت شده است. به این ترتیب سرعت فرونشست دو برابر شد.
به گزارش ایسنا، مدیر کل سازمان زمین شناسی اصفهان تأکید کرد: از ۶00 دشت کشور، بالغ 
بر ۳00 دشت دچار بحران فرونشست هستند که از میان آن ها تنها یک دشت شامل شهری با 

دو و نیم میلیون جمعیت و ۶ هزار بنای تاریخی است که این موضوع توجه ویژه ای می طلبد.
اسالمی تصریح کرد: در سال ۹۵ با اســتفاده از تصاویر رادار پیشینه نرخ فرونشست توسط 
سازمان زمین شناسی ۹۵ میلی متر اعالم شد. این میزان برای سال های ۹۶ و ۹۸ به ترتیب 
۱00 و ۱۸۵ میلی متر بود. بر همین اساس ۲۵ ایستگاه پایش دشت برخوار - اصفهان برپا شد.

وی اضافه کرد: از سال ۹۸ نقاط فرونشست تبدیل به پهنه شدند و آرام آرام گسترش یافتند و 
این در حالی است که رقم بحرانی فرونشست در جهان چهار میلی متر است. عدد فرونشست 
بسیار سریع و خزنده در سال ۹۹ به ۱۸۵ میلی متر رسید. به طوری که نهایت نشست در میدان 
امام )ره( تا ۴۶ سانتی متر و در حبیب آباد هم ۱۸۱ سانتی متر خواهد بود. مدیر کل سازمان 
زمین شناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در سازمان زمین شناسی تنها به داده های ماهواره ای 
اکتفا نمی شود و مستقیماً سر زمین حاضر شــده و رصد می کنیم. بنابراین بانک اطالعاتی 
خوبی از مشاهدات صحرایی و داده های پردازش شده داریم.اسالمی یادآور شد: دشت برخوار 
دولت آباد یکی از دشت های مهم و استراتژیک اســت و داده ها و شبکه جی پی اس برای آن 
بررسی می شود، زیرا با ۲۸0 متر بیش ترین ضخامت آبرفت، بیشترین تراکم جمعیت و تمرکز 
اِلمان های ملی و مســکونی را در بر می گیرد. وی مزیت های استفاده از شبکه جی پی اس را 
اندازه گیری بسیار دقیق، اندازه گیری همزمان افقی و عمودی، آزادی عمل در انتخاب ایستگاه 
و امکان نظارت و کنترل بر فراینده رفتارسنجی و پایش دانست و افزود: در ایران سازمان زمین 
شناسی چهار دشت را به وسیله شبکه ها جی پی اس کرده که چهارمین آنها دشت برخوار- 

اصفهان است و در این پایش ها از تمام الیه های اطالعاتی استفاده کرده ایم.

یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: خون به ناحق ریخته شده سردار سلیمانی 
و دیگر شهدای مقاومت سبب اضمحالل آمریکا می شود و کســی که باد بکارد، طوفان درو 

خواهد کرد.
سید محمدجواد ابطحی در گفت وگو با ایسنا در خصوص سالگرد شهادت سردار سلیمانی و 
تأثیر شهادت ایشان بر تحوالت منطقه، اظهار کرد: شهادت سردار سلیمانی تأثیر چشمگیری 
بر فرهنگ مقاومت دارد و این ترور نشانگر استیصال دشمن است که نشان داد وقتی در برابر 
افراد دلیری مانند سردار سلیمانی قرار بگیرند از روی ضعف، شبانه ایشان را در کشوری که 
مهمان آن بود، ترور کردند. جالب تر از آن این است که آمریکایی ها رسماً مسئولیت ترور را بر 
عهده می گیرند که این امر چهره واقعی استکبار جهانی را نشان داد. وی افزود: شعار حقوق بشر 
آمریکایی ها و صهیونیست ها رنگ باخت و خودشان هم این موضوع را فهمیده اند که تروریست 
و ناقض حقوق بشر هستند. در داخل کشــور نیز پس از این ترور ناجوانمردانه یک بیداری و 
همدلی را شاهد بودیم به طوری که در کل کشور ۲۵ میلیون نفر در تشییع پیکر ایشان حاضر 

شدند. این حضور حماسی نشان داد که ملت ایران در بزنگاه های خطر، یکپارچه هستند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه پس از شهادت شهید سلیمانی پیوند بیشتری میان 
مردم ایران و عراق برقرار شد، اظهار کرد: در منطقه هم بر عنصر مقاومت تأکید بیشتری شد که 
با دشمن نمی توان سازش کرد و اگر روی پای خودمان نایستیم استکبار به صغیر و کبیر رحم 
نمی کند. ابطحی تصریح کرد: هر قطره ای از خون شهید که بر زمین می ریزد سبب شکفتن 
الله های دیگری می شود، پس از شهادت سردار سلیمانی، جوانان بیشتر داوطلب شدند که با 
داعش بجنگند. این موارد از ثمرات خون شهید سلیمانی است. وی خاطرنشان کرد: در مجلس 
عراق لیبرال ها، کردها و طیف های دیگر طرحی را به تصویب رساندند که نیروهای آمریکا باید 
هر چه زودتر از عراق خارج شوند. چند روز پیش هم سخنرانان بزرگداشت شهید سلیمانی و 
ابومهدی مهندس تأکید کردند که آمریکا باید از عراق خارج شود که این مهم هم تا امروز تا 
حد زیادی رخ داده است. خون شهید سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت دامن آمریکایی ها را 
می گیرد. این نماینده سابق مجلس، گفت: حتی منتظر این هستیم که خون به ناحق ریخته 
شده سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت سبب اضمحالل آمریکا شود. آمریکایی ها فکر 
کردند که با شهادت سردار سلیمانی چراغ مقاومت خاموش می شود در صورتی که انگیزه ها 
بیشتر شد و حتی نیروهای یمن فعال تر شده و وارد خاک عربستان شدند. این امر نشان می دهد 
که دست خدا با کسانی است که در راه او جهاد می کنند. ابطحی افزود: آمریکا بازنده اصلی این 
میدان بود، چراکه فرهنگ شهادت در میان جریان مقاومت تقویت شد. البته آمریکایی ها فریب 

صهیونیست ها را خوردند و دست به این ترور زدند.

معاون اجتماعی و مشــارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: 
همزمان بــا ایام شــهادت فاطمه 
زهرا )س( و سالروز شهادت شهید 
سلیمانی، موکب های »هنر مردان« 
با حضور هنرمنــدان اصفهانی در 
بخش های مختلف نقاشــی، تئاتر، 
سینما و خطاطی از )۱۲ دیماه( تا 
روز پنجشنبه )۱۶ دیماه( در میدان 
امام حسین )ع(، مقابل ارگ جهان 

نما برپا شده است.

ســعید امامی افزود: این موکب ها 
با شــعار »شــهادت، هنر مردان 
خداســت« هرشــب از ساعت ۱۸ 
تــا ۲۳ پذیرای عموم شــهروندان 

اصفهانی است.
وی ادامه داد: در ایــن موکب ها از 
حضور هنرمندان شاخص اصفهان 
در زمینه هــای مختلف اســتفاده 
شده اســت و طی چند شب، هنر 
آنها در خدمت شــهروندان و برای 
اشــاعه فرهنگ ایثار و مبانی ملی 
و مذهبــی، مــورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
معاون اجتماعی و مشــارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه هنرهای ارائه شــده در 
این موکب ها با موضوع شــخصیت 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و 
خدمات سردار ســلیمانی تدوین 
شــده اســت، گفت: این هنرها به 
عنوان خدمــات فرهنگی – هنری 
و در قالــب موکب هایی پیش روی 
شــهروندان قرار گرفته است. وی 

با اشــاره به اینکه اجــرای تئاتر با 
همکاری دفتــر تخصصی هنرهای 
نمایشی شهرداری اصفهان در یکی 
از این موکب ها برپا می شود، اظهار 
کرد: در این چند شب، شش گروه 
تئاتری، هنر خود را در اجراهای ۱۵ 
تا ۲0 دقیقه ای در موکبی با عنوان 
»نقش مردان« عرضــه می کنند. 
امامی بیان کــرد: یکی از موکب ها 
نیز به هنــر خطاطــی اختصاص 
یافته و مضامین به کار رفته در این 
خطاطی ها شخصیت حضرت زهرا 
)س( و شهید ســلیمانی را تبیین 
خواهد کرد. این موکب نیز با عنوان 
»مشــق مردان« نامگذاری شــده 
اســت. وی از برپایی موکب نقاشی 

با عنوان »رســم مردان« خبر داد 
و گفت: یکی دیگــر از موکب ها نیز 
با عنوان »نقل مــردان« به اکران 
آثار برگزیــده جشــنواره عمار و 
ســینما ۸ اختصاص دارد. معاون 
اجتماعی و مشارکت های مردمی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
همچنیــن در کنــار برپایــی این 
موکب ها، استیجی هم برای اجرای 
سرود، شعرخوانی، مداحی و نواختن 
سنج و دمام فراهم شده است. وی 
یادآور شد: مجموعه این فعالیت ها 
در قالب یک گــذر فرهنگی به یاد 
مرد میدان، شهید سلیمانی برگزار 

شده است

همزمان با دهه فاطمیه )س( و سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی انجام گرفت:

برپایی موکب های »هنر مردان« با حضور هنرمندان اصفهانی



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قانوناصنافیکماهآیندهبهصحنمجلسمیرود
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی گفـت: قانون اصنـاف بـه زودی و حدوداً 
یـک مـاه آینـده به صحن مجلـس خواهد رفت و احتمـال آن وجـود دارد که مـوارد اصاحی 

قانـون امـور گمرکـی هم تا پایان سـال به سـرانجام برسـد.
مهدی طغیانی عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسامی با انتشـار ویدیوئی در صفحه 
شـخصی خود با اشـاره به اقدامات انجام شـده در کمیته بازرگانی کمیسـیون اقتصادی مجلس 
گفـت: در کنـار مسـائل محلـی اصفهـان بـه دنبـال رفـع دو مانـع و مسـأله بسـیار مهم کشـوری 
در حـوزه اصنـاف و گمـرک هسـتم؛ یکـی از کارهـای اصلی که معمـوالً در مجلس شـورای 
اسـامی انجـام می شـود و البتـه بایـد جدی تـر دنبال شـود، موضـوع اصـاح قوانیـن و مقررات 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شـرایطی هسـتیم که فشـار اقتصادی زیادی روی کشـور است، 
حداقـل نبایـد بـه لحـاظ قانونـی، خـود قوانیـن و نهادهای قانونـی مانعی بـرای فعـاالن اقتصادی 

باشند.
طغیانی افزود: ۲ قانون در کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـامی درحال اصاح اسـت، 
اول قانـون اصنـاف اسـت کـه برای نزدیک بـه ۳.۵ میلیون واحـد صنفی که در ۸ هـزار اتحادیه 

فعـال هسـتند، یـک قانون مهم محسـوب می شـود و باید مـواردی باید در آن اصاح شـود.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی تصریـح کـرد: مـورد بعـد، قانـون امـور 
گمرکـی اسـت که با توجـه به اهمیت این قانون در بحـث واردات و صـادرات و حقوق دولتی 
کـه دریافـت می کنـد، در تسـهیل تجـاری بسـیار مؤثر اسـت و برای رفـع موانع گمرکی بسـیار 

مهـم و مورد تأکید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون اصنـاف بـه زودی و حـدوداً یـک مـاه آینـده بـه صحـن مجلس 
خواهـد رفـت، عنـوان کـرد: احتمـال آن وجود دارد کـه مـوارد اصاحی قانون امـور گمرکی 

سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ | شمــــاره 962هـم تـا پایان سـال به سـرانجام برسـد.
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اینفوگرافیک

اردستان  شهرستان  پزشکی  فوریت های  مسئول 
از  یکی  رانندگی،  سانحه  یک  اثر  بر  گفت: 
راهداران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شهرستان اردستان در حین خدمت جان باخت.
اظهار کرد:  ایسنا  با  در گفت وگو  مطیعی  جواد 
در کیلومتر ۴۰ محور اردستان به نایین و نرسیده 
خودرو  تصادف  راهداری،  اداره  راهدارخانه 
انجام  در حال  راهداری که  مأمور  با  پارس  پژو 
عملیات پاکسازی و ایمن سازی جاده بوده است 
به فوریت های پزشکی اردستان گزارش شد. وی 
افزود: تیم اورژانس سریعاً به محل حادثه اعزام و 
پس از اقدامات پیش بیمارستانی مصدوم سریعاً به 
بیمارستان بهشتی برای ادامه فرایند درمانی منتقل 

شد.
اردستان  شهرستان  پزشکی  فوریت های  مسئول 
تصریح کرد: متاسفانه با وجود تاش کادر درمانی 
بر اثر شدت جراحات وارده نیروی ۵۰ ساله اداره 

راهداری اردستان در بیمارستان فوت کرد.

بیماری  به کاهش روند  اشاره  با  اردستان  بهداشت و درمان   مدیر شبکه 
سالک در این شهرستان گفت: سال گذشته ۱۲۴ بیمار مبتا به این بیماری در 
شهرستان وجود داشت که اکنون این آمار به ۹۷ نفر کاهش پیدا کرده است. 
حسن ذبیحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود روند نزولی تعداد 
افراد مبتا به سالک، سال گذشته ۹۷ مورد ابتا به این بیماری در اردستان به 

ثبت رسید.
وی افزود: طی چند سال اخیر افزایش آگاهی مردم، انجام اقدامات پیشگیرانه 
و نیز از بین بردن مخازن بیماری از مهم ترین عوامل کاهش تعداد مبتایان به 

سالک در شهرستان اردستان بوده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه در یک سال گذشته و 
چهار مرحله عملیات جونده کشی به وسعت ۱۴۰۰ هکتار در شهرهای زواره 
و مهاباد و روستای موغار، رحمت آباد، حسن آباد، خوش آباد و... انجام شده 
است گفت: همچنین عملیات سم پاشی و توزیع ۱۷۰۰ قلم دافع حشرات و 
۳۵۰۰ اسپری رایگان در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستای امیران و 
کچورستاق و... توزیع شده که در کاهش گزندگی بیماری سالک کاهش 
چشمگیری داشته است. ذبیحی افزود: مناطق و روستاهای شمال شهرستان 
اردستان با توجه به وجود جنگل های تاغ زار و محیط جغرافیایی که وجود 

دارد نسبت به بقیه مناطق شهرستان مستعد موش های ناقل این بیماری است.
وی تغییرات آب و هوایی و رفتار مردم با محیط در کم و زیاد شدن جوندگان 
و پشه ها مؤثر است، گفت: کاهش سیر بیماری سالک در شهرستان اردستان 
به منزله کنترل کامل آن نیست، بلکه باید همواره مراقب این بیماری با رعایت 
نکات بهداشت محیط و انجام اقدامات پیشگیرانه به ویژه درمناطق آلوده 
بود. مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان نخاله های ساختمانی را متهم 
اصلی شیوع بیماری سالک دانست و گفت: البته عوامل مؤثر دیگری هم از 
قبیل جمع آوری نکردن اصولی و بهداشتی زباله های شهر وجود دارد که با 
تعاملی که با شهرداری و دهیاری ها انجام دادیم، امیدواریم وضع جمع آوری 

نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر و روستاها ساماندهی شود.
ذبیحی تأکید کرد: زباله ها و نخاله ها باعث تجمع موش ها و پشه ها در محل 

زندگی شده و همین امر باعث بروز این بیماری می شود.
وی با اشاره به اینکه تمام مراحل معاینه، آزمایش و مداوای بیماری سالک 
با  کرد:  خاطرنشان  می شود،  انجام  رایگان  صورت  به  درمانی  مراکز  در 
مراجعه به موقع به مراکز درمانی این بیماری کامًا بهبود می یابد، ولی چنانچه 
با سهل انگاری و عدم توجه در موعد مقرر مراجعه نشود، آثار این بیماری تا 

آخر عمر بر روی سطح بدن باقی خواهد ماند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
منطقه  در کوه های  بانوی کوهنورد  نجات یک  از  کاشان 

درین در جنوب این شهر خبر داد.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  پیراسته  علی  محمد 
وضعیت این بانوی ۳۷ ساله، که مصدوم شده بود، در ساعت 
۱۸ امروز ۱۲ دی ماه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که با تاش 
و  نشانی  آتش  سازمان  کوهستان  نجات  و  امداد  ماموران 

جمعیت هال احمر کاشان، این کوهنورد نجات پیدا کرد.
وی افزود: این بانوی کوهنورد به دلیل شکستگی از ناحیه 
پا قادر به ادامه مسیر نبود و توسط تیم های امدادی ایستگاه 
شماره ۶ آتش نشانی برای تحویل به کارشناسان فوریت های 

پزشکی اورژانس به پای کوه منتقل شد.
آذرماه  در  سازمان  این  ماموران  کرد:  تصریح  پیراسته 
گذشته در ۲۲۰ مورد عملیات آتش سوزی و حادثه در این 
شهرستان حضور داشتند و موفق به نجات ۵۹ نفر در جریان 

این ماموریت ها شدند.
وی تاکیدکرد: مهم ترین علت ۵۲ مورد آتش سوزی رخ 
داده در آذرماه، اتصالی برق، عدم رعایت نکات ایمنی و بی 
احتیاطی در ایجاد آتش بوده و بیشترین آتش سوزی مربوط 

به وسائل نقلیه و منازل مسکونی گزارش شده است.
آتش  گفت:  کاشان،  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر   
نجات  تصادف،  جمله  از  مختلف  حادثه   ۱۶۸ در  نشانان 
افراد محبوس، رفع خطر حیوانات و... شرکت و نسبت به 

امدادرسانی به شهروندان اقدامات الزم را انجام داده اند.
پیراسته افزود: شهروندان کاشان، هفت هزار و ۱۷۵ تماس با 
سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی داشتند که متاسفانه 

در حوادث آذرماه ۹ فوتی و ۶۱ مصدوم داشتیم.

شهردار کاشان گفت: عالی ترین جلوه »مدیریت جهادی« را باید در 
قامت حاج قاسم نگریست. حسن بخشنده امنیه در نخستین کنگره 
بین المللی »به وقت حاج قاسم« عنوان کرد: مگر می توان از این شهید 
محاسن سپید سخن گفت، اما از خستگی ناپذیری و تاش بی وقفه اش 
»مدیریت  جلوه  عالی ترین  شد.  غافل  اسام  جبهه  به  خدمت  برای 
که  ویژگی  همان  نگریست.  قاسم  قامت حاج  در  باید  را  جهادی« 
رهبر معظم انقاب اسامی بر لزوم ترویج آن در بدنه مدیریتی جامعه 
تأکید کرده و فرمودند: »مدیریت جهادی می تواند کشور را به تعالی 
اقتصادی و بالندگی فرهنگی و اجتماعی برساند؛ زیرا این نوع مدیریت 
بر اساس علم و درایت تعریف می شود و مدیران در مسیر آن، تمام 

هّمت و قدرت خود را بر کار و هّمت متمرکز می کنند«.
شهید سلیمانی در آزمون های دشوار زمانه حتی دچار تردید و تزلزل 

نشد
در  خویش  پربرکت  حیات  طول  در  شهید  سردار  افزود:  وی 
تزلزل  تردید و  لغزش و حتی  آزمون های دشوار زمانه دچار خطا، 
نشد و در فتنه های دوران با صراحت و شجاعتی کم نظیر از ساحت 
نظام، والیت و مردم دفاع کرد. حاج قاسم، عاوه بر خنثی کردن 
نیز  نفوذ  و  نرم  در عرصه جنگ  نبرد،  میدان  در  نقشه های دشمنان 

بصیرت مندانه به مقابله با خدعه ها و توطئه های شوم معاندین داخلی، 
منطقه ای و فرامنطقه ای پرداخت. شهید سلیمانی نشان داد هم می توان 
»سرباز والیت« بود هم »سردار دل ها« شهردار کاشان ادامه داد: امروز 
به یاد انسان بزرگی گردهم آمده ایم که با زندگی و عروج عزت مندانه 
خویش، راه سعادت را به ما نشان داد. او که به ما اثبات کرد آدمی 
می تواند هم در اوج مهربانی باشد هم بر فراز اقتدار. او که بر ما عیان 
ساخت، هم می شود عارفی به تمام معنا بود هم سلحشوری بی نظیر. او 

که بر ما آشکار کرد هم می توان سرباز والیت بود هم سرداردل ها.
 از »گنجینه مقاومت« در نخستین کنگره بین المللی »به 

وقت حاج قاسم« نیز رونمائی شد
با  قاسم«  حاج  وقت  »به  بین المللی  کنگره  نخستین  است:  گفتنی 
حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، سردار سرتیپ پاسدار 
انتظامی کشور«، شهردار کاشان،  فرمانده کل  اشتری«  حاج حسین 
نمایندگان جبهه های مقاومت در کشورهای اسامی، خانواده معظم 
با  شهدا، مسئوالن اجرایی و شهری و... توسط شهرداری کاشان و 
همکاری مجموعه فرهنگی محبان حضرت ابوالفضل )ع( و گروه 
هنری رواق در تاالر شهر فرهنگسرای مهر سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری کاشان برگزار شد.

مسئول فوریت های پزشکی 
شهرستان اردستان خبر داد: 

مرگدلخراشیکیاز
راهداراناردستاندر

حینخدمت

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

کاهشتعدادمبتالیانبهساَلکدرشهرستان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری:

کوهنوردگرفتاردر
کوهستانهایکاشاننجاتیافت

شهردار کاشان در نخستین کنگره بین المللی به وقت حاج قاسم:

عالیترینجلوه»مدیریتجهادی«رابایددرقامتحاجقاسمنگریست

شهردار نیاسر از توابع شهرستان کاشان گفت: سند راهبردی و چشم انداز پنج ساله این شهر 
در دوره جدید مدیریت شهری با پیش بینی پنج محور گردشگری درحال تهیه وتدوین است. 
احسان کوزه گر درنشست هم اندیشی با جمعی از اهالی رسانه کاشان افزود: در سند راهبردی 
شهر نیاسر، پنج محور گردشگری آیینی، طبیعی، نجوم، کشاورزی و دام پیش بینی شده که 
تحقق آن، به خصوص با بازسازی بافت تاریخی، توسعه گردشگری و رونق کسب و کار در 

این شهر را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بخش توسعه گردشگری می توان با توجه به وجود مسجدهای دوره قاجاریه، 
حسینیه و خانه های قدیمی ارزشمند از توانمندی های آیینی، تاریخی و مذهبی شهر نیاسر برای 

جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کرد.
شهردار نیاسر با اشاره به اینکه آیین های مذهبی از گذشته های دور تاکنون با ویژگی های خاص 
سنتی در این شهر برگزار می شود، اظهار داشت: بر همین پایه، روز ششم شهادت امام حسین 
)ع(، قربانی کردن در عید قربان و آیین ۲۱ ماه مبارک رمضان در شهر نیاسر به عنوان میراث 

ناملموس در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
کوزه گر که پیشتر به عنوان شهردار مرکز شهرستان آران و بیدگل فعالیت می کرد، با یادآوری 
افزود:  شهر  این  در  )ع(  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  خاص  عزاداری  آیین های  برگزاری 
می کوشیم با گفت وگو و رایزنی با مسووالن هیات های مذهبی آران و بیدگل بین آیین های 
روز ششم امام حسین )ع(، نخل گردانی و دیگر آیین های مذهبی نیاسر، پیوندی آیینی بین این 

۲ شهر برقرار شود.
وی، باغ تاالر، چشمه اسکندریه، چارتاقی، کوشک تاالر، غار رییس و آبشار را از جمله اثرهای 
تاریخی و جاذبه های طبیعی شهر نیاسر بیان و اضافه کرد: آسیاب آبی، امامزاده پنح تن و حمام 

صفوی از دیگر آثار تاریخی این شهر است.
شهردار نیاسر با یادآوری وجود ۵۰۰ هکتار باغ دست نخورده در این شهر تاکید کرد: این باغ 

بکر موجب قوت قلب و نشاط کشاورزان قدیمی این شهر باصفا و سرسبز شده است.
 نیاسر یکی از مرکزهای نجوم کشور

کوزه گر که ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد شورای اسامی شهر نیاسر و حکم استاندار وقت اصفهان 
به عنوان شهردار این شهر معرفی شد، گفت: به دلیل آسمان صافی که شب ها در این شهر وجود 
دارد نیاسر را پایتخت نجوم ایران نام گذاری کرده اند و این شهر یکی از چهار منطقه مرکز نجوم 
کشور است که به همین دلیل رصدخانه با هدف ترویج آموزش علم نجوم در نیاسر راه اندازی 

شده که رونق گردشگری را به دنبال داشته است.
وی، کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات را از جمله مشکل های شهرداری نیاسر بیان 
و اضافه کرد: منابع درآمدی شهرهای کوچک مانند نیاسر زیاد نیست و با توجه به وضعیت 

اقتصادی کشور دولت نیز نمی تواند به طور مطلوب از شهرداری ها حمایت کند.
 کمبود خودرو و نیروی آتش نشان

شهردار نیاسر، کمبود تجهیزات و خودرو آتش نشانی را از دیگر مشکل های شهرداری این شهر 
برشمرد و گفت: در چهار ماه گذشته ۲۲ مورد آتش سوزی و پنج مورد سوانح رانندگی رخ 

داده که آتش نشانان این شهر اعزام و خدمات ارائه داده اند.
وی تصریح کرد: وقتی اتفاق و حادثه ای در نزدیکی مشهد اردهال و یا جاده کاشان به برزک 
رخ می دهد، تلفن ۱۲۵ شهر نیاسر در حالی به صدا درمی آید که این مناطق در حوزه و حریم 
این شهر نیستند اما بر پایه قانون باید، پوشش و خدمات ارائه داد. کوزه گر با اشاره به اینکه 
شهرداری نیاسر فقط دارای یک خودرو آتش نشان با پنج نفر نیرو است، خاطر نشان کرد: 
هنگامی که آتش نشانان با این خودرو برای انجام مأموریت به مشهد اردهال، جاده برزک و 
یا سه راهی جوشقان استرک اعزام می شوند، اگر در شهر نیاسر حادثه ای رخ دهد، قادر به 

خدمات دهی نیستیم.
وی با بیان اینکه شهرداری نیاسر را با چهار میلیارد تومان بدهی و پنج ماه حقوق معوقه کارکنان 
تحویل گرفته است، افزود: البته اما این بدهی ها رقمی نیست، چرا که از شهرداری شهری 

بزرگ تر به نیاسر آمده و تاش کرده ام ماهانه یک حقوق برای کارکنان پرداخت شود.

شهردار نیاسر درنشست هم اندیشی با جمعی از اهالی رسانه:

پنجمحورگردشگری
درسندراهبردینیاسرمدنظرقرارگرفت

نشستخبری



Iranian Energy Ministry and 
some of the country’s private 
contractors signed memo-
randums of understanding 
(MOU) on Sunday for coop-
eration in the construction of 
renewable power plants to 
generate 10,000 megawatts 
(10 gigawatts) of electricity 
across the country.
The signing ceremony was 
attended by senior energy 
officials including Energy 
Minister Ali-Akbar Mehrabi-
an and Head of Renewable 
Energy and Energy Efficien-
cy Organization (SATBA) 
Mahmoud Kamani, IRIB re-
ported.

The MOUs were signed fol-
lowing the Energy Ministry’s 
public call for the contribu-
tion of private companies in 
a project for developing re-
newable power plants in the 
country.
According to SATBA, after 
the ministry’s public call, so 
far 153 requests for the gen-
eration of 90,000 megawatts 
(MW) have been submitted 
to the ministry by private 
companies.
Speaking in the signing 
ceremony, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian said: 
“When the private sector 
invests in this industry [the 

renewables], the government 
is obliged to return the equiv-
alent of the investment plus 
its interests to the investor.”
Mehrabian noted that the 
government has allocated 
over 30 trillion rials (about 
$101 million) for the devel-
opment of renewables in the 
budget bill for the next Irani-
an calendar year (begins on 
March 21), saying that it is 
an unprecedented budget in 
this area.
Further in the ceremony, 
SATBA Head Kamani men-
tioned some of the Energy 
Ministry’s plans for the de-
velopment of the country’s 

renewable energy industry, 
saying: “Export of renewable 
energy is a goal that has been 
targeted by the government.”
“Constructing renewable 
power plants for the crypto-
currency miners is also being 
seriously considered,” he 
added.
Back in December 2021, 
Kamani had announced plans 
to create 10,000 MW capac-
ity of new renewable power 
plants across the country 
within the next four years.
He had put the current ca-
pacity of the country’s re-
newable power plants at 905 
MW, saying that such power 

plants account only for one 
percent of the country’s total 
power generation capacity.
“Currently, 30 percent of 
the world’s electricity needs 
are provided by renewable 
energy sources, and some 
countries have even declared 
2030 as the final year of us-
ing fossil fuels,” he said.
“We are far behind the global 
standards in the development 
of renewable energy,” he re-
gretted.
Referring to another pro-
gram for the development 
of renewable energies in the 
domestic sector, Kamani not-
ed that to encourage house-
holds for constructing such 
power plants the Energy 
Ministry has announced that 
it will buy their surplus gen-
erated electricity at a guaran-
teed price.
He further pointed to the 
indigenization of the knowl-
edge for the construction of 
the equipment used in re-
newable power plants as an-
other priority of the Energy 
Ministry and SATBA, saying: 
“Currently, the construction 
of solar panels and wind 
power plants is completely 
indigenized, and we must 
strengthen our producers to 
finally become able to build 
all the required equipment 
from start to finish, in this 
regard, of course, some 
enterprises have announced 
their readiness.”

Iran to add 10GW to renewable energy capacity

Exit in humiliation 
first payback for 
U.S. assassination: 
IRGC
Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) said on 
Sunday a humiliating with-
drawal from the region is the 
first price that the U.S. will have 
to pay for its assassination of 
Lieutenant General Qassem 
Soleimani.
IRGC spokesman Ramezan 
Sharif said Sunday the United 
States must leave other regional 
countries following its ignomin-
ious pullout from Afghanistan.

--------------------------------------------------

Soleimani-the-idea 
will never die
Among the mourners who at-
tended the funeral of Qassem 
Soleimani in Tehran, I saw many 
odd presences. There were po-
litical figures who had earned 
a reputation for their generally 
critical voices. There were mi-
grant families, most likely un-
documented. There were boys 
with hip-hop T-shirts. There 
were girls who didn’t conform 
to proper Islamic dress code. 
There were southerners who 
had traveled over a thousand 
kilometers in order not to miss 
a last farewell. There were sen-
ior citizens on wheelchairs for 
whom the whole ceremony, 
in its hectic rhythm, could be 
overwhelming, as well as in-
fants who wondered what was 
happening.

--------------------------------------------------

Palestinian Minis-
try: Israel approved 
12,000 settler units 
in Al-Quds in 2021
Israel approved plans for the 
construction of thousands of 
settler units and demolished 
dozens of Palestinian-owned 
buildings in occupied Al-Quds 
last year, the Palestinian Au-
thority said Sunday.
The Palestinian Ministry of 
Affairs said in a report that Is-
raeli authorities green-lighted a 
host of plans in order to build 
about 12,000 units in the holy 
city throughout 2021, while 
they razed 177 Palestinian resi-
dences there. They also ordered 
the demolition of another 200 
homes in occupied city.

--------------------------------------------------

It’s Payback Time 
for U.S.
Thousands of Iraqis on Sun-
day clogged an access road 
near the Baghdad airport where 
Iran’s legendary anti-terror 
commander General Qassem 
Soleimani was assassinated in 
a U.S. drone stroke in January 
2020.

--------------------------------------------------

Europe Records 
Over 100 Million 
COVID Cases
More than 3,600 flights were 
cancelled around the world on 
Sunday, more than half of them 
U.S. flights, adding to the toll of 
holiday week travel disruptions 
due to adverse weather and 
the surge in coronavirus cases 
caused by the Omicron variant.

--------------------------------------------------

100,000 Brits Sign 
Petition Against 
Blair Knighthood
The most senior clergyman in 
the British Army has revealed 
that mental scars from the Iraq 
War left him in “the valley of 
the shadow of death, a place of 
utter desolation” for years after 
returning from the war zone.

Iran handball team 
to participate in 
Spain’s tourna-
ment
Iran national handball team will 
participate in the international 
tournament of Spain.
The three-day event will be held 
in Cuenca from Jan. 6 to 8.
Spain, Iran, Poland and Japan 
are the participants of the four-
team tournament.
Iran, headed by Spaniard Mon-
toya Montoya, will finalize their 
preparation for the 2022 Asian 
Men’s Handball Championship 
which will be held in Dhahran, 
Saudi Arabi from Jan. 18 to 31, 
where Iran are pitted against 
hosts Saudi Arabia, Australia 
and India in Group B.
Asian Handball Championship 
acts as a qualification tourna-
ment for the 2023 World Men’s 
Handball Championship, with 
top five teams from the cham-
pionship directly qualifying for 
the event to be jointly hosted by 
Poland and Sweden.

--------------------------------------------------

Iran’s Super Cup 
date announced
Ira’s Super Cup between Perse-
polis and Foolad will be held 
on Feb. 7, 2022, Iran Football 
League Organization announced 
on Saturday.
The place of the match has yet 
to be announced.
The Iranian Super Cup is an 
Iranian association football tro-
phy awarded to the winners of a 
match between the Persian Gulf 
Pro League’s season champi-
ons and the winners of the Hazfi 
Cup. It is similar to numerous 
other Super Cup tournaments 
held in other countries.
Persepolis are defending cham-
pions.

--------------------------------------------------

Zarei re-elected as 
Iran Sport Climb-
ing and Mountain-
eering Federation 
president
Reza Zarei has been re-elect-
ed as president of Iran Sport 
Climbing and Mountaineering 
Federation on Sunday for a four-
year term till 2026.
In the elections held at the Iran’s 
Academy Olympic in Tehran, 
Zarei secured 38 of 56 votes 
cast.
Kaveh Kashefi came second 
with 18 votes.
Zarei is president of Iran Sport 
Climbing and Mountaineering 
Federation since 2013.
Iran Mountaineering & Sport 
Climbing Federation (IMSCF) 
was established in 1947. IMSCF 
in one the oldest federations 
and sport associations in Iran.

--------------------------------------------------

Iran unchanged in 
FIVB World Rank-
ing
Iran national volleyball team re-
mained the best Asian team in 
the FIVB World Ranking released 
on Sunday.
Iran are 10th in the ranking, a 
place above Japan.
Brazil sit top of the table, fol-
lowed by Poland, Russia, France, 
Italy and Argentina.
According to volleyball’s world 
governing body FIVB, the new 
dynamic ranking system will 
respond in real time after each 
competition day.
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 223 
points to 1.379 million on Sunday.
As reported, over 3.449 billion se-
curities worth 21.915 trillion rials 
(about $75.568 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 756 
points, and the second market’s in-
dex gained 1,396 points.
TEDPIX rose 38,000 points (2.7 
percent) to 1.397 million in the past 
Iranian calendar week (ended on Fri-
day).
During the past week, the indices of 
Mobarakeh Steel Company, Bandar 
Abbas Oil Refining Company, Saipa 
Company, Social Security Invest-
ment Company, National Copper 
Company, and Barekat Pharmaceu-
tical Group were the most widely 
followed ones.
The government has applied several 
new changes in the national budget 
bill for the next Iranian calendar year 
(begins on March 21, 2022) which 
according to experts and analysts 
will ensure the stock market’s stabil-
ity and growth in the coming years, 
IRNA reported.
Reducing taxes on production 

units active in the stock market, 
strengthening the Capital Market 
Development and Stabilization Fund, 
eliminating subsidized foreign cur-
rency allocations, and stabilizing the 
ownership interest of the mines are 
some of the measures considered in 
the budget bill to support the capital 
market.
Allocating a 20-percent tax on legal 
entities is considered in next year’s 
budget bill which is less than the pre-
vious years. Reducing the taxes im-
posed on production units will make 
them more profitable and therefore 
their performance in the stock mar-
ket will improve.
Also, the direct taxes collected from 
production units is expected to be 
injected into the Capital Market De-
velopment and Stabilization Fund 
in order to be used to improve and 
develop the market.
Based on the next year’s budget bill, 
no subsidized foreign currency will 
be allocated to special entities to 
import certain goods. Experts and 
analysts believe that this decision is 
going to have a very positive impact 
on the stock market since it will pre-
vent rent and unrealistic pricing.

TEDPIX gains 223 points on Sunday

Iranian power plants have consumed 
about 218 million cubic meters per 
day (mcm/d) of natural gas on aver-
age since the beginning of the current 
Iranian calendar year (March 21, 
2021), registering a 10-percent rise 
compared to the average figure for 
the previous year’s same time span, 
Mehr News Agency reported.
According to Head of National Iranian 
Gas Company (NIGC) Majid Chegeni, 
the increase in gas consumption by 
the power plants comes in a condition 
when the gas consumption by the 
domestic sector has also increased 
significantly due to the increase in 
the number of households connected 
to the national gas network and the 
early temperature decline across the 
country.
Chegeni noted that the gas consump-
tion by the domestic sector during 
the eighth Iranian calendar month of 
Aban (ended on November 21, 2021) 
increased 20 percent compared to 
the previous year’s same month.
He put the average daily injection of 
gas into the national network since 
the beginning of the current year at 
707 mcm, saying that this figure has 
also increased by four percent year 
on year.
“Despite the increase in consumption 

by the domestic sector, so far, over 
340 million cubic meters per day of 
gas has been delivered to industries 
and power plants on average, which 
is more than the commitment of the 
National Iranian Gas Company in this 
regard,” the NIGC head added.
Chegeni expressed concern about 
the increasing trend of gas consump-
tion in the domestic sector and said: 
“Hopefully, people will have more 
control over their consumption so 
that we are not forced to limit gas 
supply to power plants and indus-
tries.”
The official noted that last year dur-
ing the winter the domestic sector’s 
daily gas consumption had reached 
650 mcm which was drastically high 
and six times more than the average 
global standard.
Back in December 2021, NIGC Dis-
patching Director Mohammadreza 
Jolaei had said NIGC was supplying 
175 mcm of natural gas to the coun-
try’s power plants on a daily basis 
despite the surge in domestic con-
sumption.
“Gas consumption in the domestic 
and commercial sectors has now 
reached 500 million cubic meters per 
day,” Jolaei had told IRNA on Decem-
ber 5.

Average gas consumption by power 
plants up 10%



The project for synchronizing the elec-
tricity networks of Iran and Russia 
through Azerbaijan will start in the next 
Iranian calendar year’s second month 
(begins on April 21), an official with the 
Iranian Energy Ministry announced.
According to Mohammad-Ali Farahna-
kian, the deputy energy minister for in-
ternational affairs, half of the project’s 
primary studies have been conducted 
and completed and the executive op-
eration of the project is expected to be-
gin in late April after all three countries 
send comprehensive reports to the 
Iranian consultant of the project.
“Russia and many other neighboring 
countries have winter peaks consump-
tion periods, while about 40 percent of 
our electricity capacity is left unused 
in the winter and our power plants go 
through an overhaul in the cold sea-
son, so we can use this capacity to 
supply the electricity needed by our 

neighbors in winter through connect-
ing our power grid with those of such 
countries,” Farahnakian said regarding 
the benefits of the synchronization 
project.
In return, Iran can use the power gen-
eration capacity of its neighbors, like 
Russia, during the summer when the 
consumption in Iran increases drasti-
cally, he stated.
“Synchronizing the electricity network 
with neighboring countries has many 
other benefits as well, such as when 
the power grids are connected to each 
other, the stability of the network will 
be greatly increased,” the official add-
ed. The official noted that there are two 
possible routes for the synchronization 
of Iran and Russia’s power grids, one 
of which is through Armenia and Geor-
gia and the other is through Azerbaijan.
Back in December 2021, Iranian Ener-
gy Minister Ali-Akbar Mehrabian had 

expressed the Islamic Republic’s read-
iness for joining the country’s electric-
ity network to those of Azerbaijan and 
Russia.
Making the remarks in a meeting with 
Azerbaijan’s Ambassador to Tehran Ali 
Alizadeh, Mehrabian emphasized Iran’s 
readiness for the development and 
continuation of electricity exchange 
between Iran and the Republic of 
Azerbaijan, saying: “Studies have been 
conducted on electricity cooperation 
among Iran, Azerbaijan and Russia 
and Iran is ready to start synchroniz-
ing its electricity network with these 
countries.”
As one of the major players in West 
Asia’s energy market, Iran is now 
emerging as a major electricity hub in 
the region as the country is following 
a comprehensive plan for synchroniz-
ing its power grid with the neighboring 
countries.
Iraq was the first neighbor whose na-
tional electricity network was synchro-
nized with the Islamic Republic’s pow-
er grid back in November 2019, and 
now the Energy Ministry is following a 
plan to connect the electricity networks 
of Russia and Azerbaijan with the Ira-
nian grid.
Earlier in September 2021, former 
Energy Minister Reza Ardakanian had 
announced that a research project for 
the synchronization of the electricity 
networks of Iran, Azerbaijan, and Rus-
sia was underway by the ministry.

Martin Seligman, the father of positive 
psychology, theorizes that 60 percent of 
happiness is determined by our genetics 
and environment and the remaining 40 
percent is how we choose to respond.
In his TED talk, he summarized fulfill-
ment and happiness as “consisting of 
knowing what your highest strengths 
are and using them to belong to, and 
in the service of, something larger than 
you are.”
There are dozens of researchers like 
Seligman who have studied the art and 
science of happiness. I’ve dived into the 
most interesting habits of the happiest 
people in the world and decided to share 
them with you here.
1. They enjoy the moment
It turns out that taking the time to “smell 
the roses” truly does enhance happi-
ness in life. When you enjoy the small 
moments- good or bad- you’re more 
aware of what’s happening around you.
The happiest people focus on what they 
can control and it’s possible to choose 
happiness in the moment, no matter the 
struggles you may be going through.
2. They have a growth mindset
In the book Mindset, Carol Dweck ex-
plains that the most successful and 
happy people have what she calls a 
“growth mindset” compared to a “fixed 
mindset.” A fixed mindset seeks suc-
cess as affirmation of intelligence or 
worth; a growth mindset thrives on 
challenge and sees failure not as evi-
dence of unintelligence or unworthiness 
but as a catalyst for growth and stretch-
ing beyond existing abilities. 
After twenty years of research, Dweck 

concluded that those with a growth 
mindset had happier relationships, 
achieved more success in the class-
room, and were much more persistent 
through challenges.
3. They surround themselves with oth-
er happy people
As Jim Rohn once said, “You are the 
average of the five people around you.”
Who we surround ourselves with has a 
huge impact on how we think, feel, and 
what direction we head in life. It may 
sound harsh, but cutting out the neg-
ative people in your life is necessary if 
you want to be happier.
You won’t have to confront them per-
sonally about this; it could just mean 
spending less time with them gradually 
so you can focus on improving yourself.
4. They have a dream
Without a future to look towards, the 
past is the only thing we can look back 
on. 
Whether your dream is to travel the 
world, start your own business, or learn 
a new language, having a dream is one 
of the most important things in remain-
ing optimistic when things get tough.
This concept of having a purpose is 
especially prevalent in Eastern Asia. In 
Japan, there’s an actual term called ‘iki-
gai’, which is translated as “the reason 
you wake up in the morning.” When 
some of the happiest and longest-living 
people were studied, they all had such 
a reason.
5. They can wait
The bigger the dream you have, the 
more patience you have to practice.
Happy people are willing to wait for the 

rewards and focus on the journey, how 
far they’ve come, and what’s ahead for 
them.
They understand that the best things in 
life come to those who are patient and 
can stick it out for the long run, whether 
that’s a job promotion, relationship, or a 
new skill they’re learning.
6. They schedule “me” time into their 
day
Saying “yes” to everything puts you on 
the fast track to being miserable. 
Giving is important, but if that means 
taking up “your” time to relax, wind 
down, and learn new things, then you’ll 
have nothing to give over time.
You can’t always be agreeable; that’s 
how people take advantage of you. You 
have to set clear boundaries.
7. They spend money on experiences- 
not material things
That car that you just bought diminished 
in value the moment you drove it off the 
lot, but experiences are memories that 
will stay with you for the rest of your life.
The happiest people would rather go on 
a backpacking trip around Asia instead 
of buying a flat-screen TV that they’ll 
seldom use. According to Marc and 
Angel:
“Experiential purchases tend to make 
us happier for two key reasons: 1. 
Great experiences improve over 
time when we reminisce about 
them.  2. Experiences are often so-
cial events that get us out of our 
house and interacting with people 
we care about.”
8. They give more than they 
take

Since happy people live in a world of 
abundance where there’s always more 
opportunities to be had, more money 
to be made, and more love to share, 
they’re always giving when they can. 
From raising money for a charity they 
care about, offering a dollar to a 
talented artist playing in 
the subway, to giving 
their precious time to 
mentor a mentee, 
they’re always 
giving.
As ironic as it 
may sound, 
happy people 
understand that 
this will actually 
make them hap-
pier in the end.

9. They embrace discomfort
According to psychologist Peter Kram-
er, resilience is the opposite of de-
pression. Happy people know how to 
bounce back from failure. Resilience is 
a padding for the inevitable hardship 
human beings are bound to face. As the 

Japanese proverb goes, “Fall seven 
times and stand up eight.”

Struggle is the evidence of pro-
gress, and happy people 
live by this. Why? The 
rewards of becoming 
great at a skill far out-
weigh the pain they have 
to endure in the process.

Marching Through 
the Morning
This year’s January 3 marks the 
second martyrdom anniversary 
of General Qassem Soleimani, 
the legendary commander of 
the IRGC’s Quds Force whose 
assassination by the Trump 
administration helped mobilize 
grassroots movements against 
U.S. military presence in the 
West Asia region.

--------------------------------------------------

Iran to add 10GW to 
renewable energy 
capacity
Iranian Energy Ministry and 
some of the country’s private 
contractors signed memoran-
dums of understanding (MOU) 
on Sunday for cooperation in 
the construction of renewa-
ble power plants to generate 
10,000 megawatts (10 giga-
watts) of electricity across the 
country.

--------------------------------------------------

They called him the 
‘shadow commander’
Lieutenant General Qassem 
Soleimani was described as a 
very humble, polite and pious 
individual. He was admired in 
Iran and beyond. As more im-
ages slowly emerged from the 
battlefields in Iraq and Syria 
where he spent the latter years 
of his life as a military advisor 
in the fight against terror, the 
most striking thing was that he 
wore no body armor.

--------------------------------------------------

Leader: General 
Soleimani repre-
sents ‘secret of vic-
tory’
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
says Iran’s legendary anti-terror 
commander Lieutenant General 
Qassem Soleimani represents 
the “secret of endurance and 
victory”, adding his danger to 
the enemies in his martyrdom is 
greater than in his life.

--------------------------------------------------

Iran’s economic di-
plomacy aims for 
national, regional 
prosperity
President Seyyed Ebrahim Raei-
si set good-neighborliness and 
greater cooperation with regional 
nations as the focal point of his 
government’s economic diplo-
macy. He unveiled the approach 
during his campaign for presi-
dency in 2021, which was warm-
ly welcomed. Soon after taking 
office, the new Iranian president 
issued directives, demanding the 
Foreign Ministry, as the lead en-
tity in charge, and other related 
organizations and individuals 
involved in foreign economic 
policy to draw up plans and set 
in motion this region-oriented 
process.

--------------------------------------------------

Million-Man March 
in Iraq for Anti-Terror 
Icons
Iraqis held a million-man 
march on Saturday to mark the 
second anniversary of the U.S. 
assassination top anti-terror 
commander, with participants 
and resistance groups pledg-
ing to stand firm in demand-
ing the full withdrawal of all 
American-led forces from their 
country.

The 9 Proven Habits of the Happiest People In The World 

Diplomat criticizes inattention to Yemeni, 
Palestinian children

Assistant to Iran’s foreign min-
ister and director general of the 
West Asia department at the For-
eign Ministry has criticized other 
countries’ indifference toward the 
agonies of Yemeni and Palestinian 
children.
“In various meetings I have had 
these days, representatives of dif-

ferent countries are very heartbro-
ken for Afghan children, which is 
very good and worthy, but not only 
do they not talk about Yemeni and 
Palestinian children, etc, they es-
cape from discussing it. A child is 
a child, and humanity cares for all 
children,” Seyyed Rasoul Mousavi 
wrote in a tweet on Sunday.
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 Iran will send athletes in 
28 sports to the 2022 Asian 
Games in China.
The Games will be held in 
Hangzhou from Sept. 10 to 25.
Iran will participate in 26 
sports, namely athletic, basket-
ball, boxing, fencing, volleyball, 
shooting, rowing, weightlifting, 
wrestling, taekwondo, karate, 
kurash, wushu, sport climb-
ing, kabaddi, skate, archery, 
football, handball, swimming, 

water polo, diving, gymnastics, 
cycling, chess, E-sports, sepak 
takraw and table tennis.
The Games will also include ath-
letes from Oceania for the first 
time after the approval from 
Olympic Council of Asia (OCA) 
to compete in sports which 
qualify for the 2024 Summer 
Olympics through Asia, includ-
ing volleyball, beach volleyball, 
basketball, football and fencing.
On 8 April 2019, the Olympic 

Council of Asia initially an-
nounced that the Games would 
feature 37 sports, including the 
28 permanent Olympic sports 
to be contested at the 2024 
Summer Olympics as well as 
events in other non-Olympic 
sports. Three sports were add-
ed on Sept. 12, 2019, making 
the total increased to 40 sports 
(Consist of 61 disciplines). 
E-sports and breakdancing 
were added on Dec. 18, 2020.

Iran to com-
pete in 2022 
Asian Games 
in 28 sports

Former defender of Iran national foot-
ball team, Mohammad Nosrati, be-
lieves that Iran Professional League 
(IPL) has a three-way title race at this 
season.
At the end of 12th week of the 
2021/22 IPL, Esteghlal lead the table 
with 28 points and are three clear of 
Persepolis at the top. Sepahan, the 
other favorites, remain third with 22 
points
“There are some teams at the league 
who show consistency, quality and 
determination. Aluminum Arak, Gol 
Gohar Sirjan, and Foolad Khuzestan 
are among them. They have been at 
the top level so far and have made 
the competitions more exciting,” said 
Nosrati in his interview with Tehran 
Times.
“However, I think that the major fa-
vorites to win the title are three teams: 
Persepolis, Esteghlal, and Sepahan. 
Everyone wants a three-horse title 
race for the IPL title, but we cannot 

blame other teams for their quality.
“Persepolis, the title holders with five 
consecutive championships in a row, 
started the league not in the best way, 
but they are again on track to notch 
an impressive title win. The Reds’ win 
against Sepahan proved that Yahya 
Golmohammadi’s side are once again 
the favorites to win the title, and I 
think they deserve it,” said the former 
Persepolis player.
Nosrati believes that it is a good point 
for Iranian football to have more and 
more favorites.
“We should be proud of the compe-
tition in the IPL and it feels good be-
cause we are in the middle of the race 
and there is still lots of intensity in the 
games and the results are completely 
unpredictable. Title races involving 
multiple teams are common in top 
leagues, given how they require a 
number of different factors, and good 
teams, coming together,” he added.
“Esteghlal have gone invincible so far 
and are top of the league right now. 
Farhad Majidi is going to make the 
Esteghlal fans’ dream come true by 
winning the title after many years. 
However, I think that Esteghlal and 
Sepahan were a bit lucky because 
they have been awarded 3-0 wins by 
the disciplinary verdict against Gol 
Gohar. In my opinion, it was not a 
fair verdict and affected the integrity 
of the IPL table.” Nosrati concluded.

Former defender Nosrati hails IPL 
title race
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نیاز است که 
اطالعات مربوط 
به احداث، تعمیر 
و بازسازی معابر و 

پیاده روها رسانه ای 
شود تا همگان در 

جریان آن قرار 
بگیرند. 

وی همچنین با اشاره به سالن اجالس 
این شهر خاطرنشان کرد: بهره برداری 
از این ســالن باید با کمک وزارت امور 
خارجه باشــد لذا از وزیر امور خارجه 
درخواســت می کنیم تا در ســفر به 
اصفهان از روند اجرای این پروژه بازدید 

کند.
نورصالحی اظهارداشت: در کشورهای 
مختلف دنیا، صنایــع دانش بنیان در 
نقطه ای که ظرفیــت آن وجود دارد 
متمرکز می شوند، معتقدیم که اصفهان 
این ظرفیت را دارد و می تواند قطب این 
صنعت باشد وی با بیان اینکه تبدیل 
کارخانه ریسباف این شهر به موزه که 
بی شک در توسعه گردشگری مؤثر است 
به اعتبار دولتی نیاز دارد گفت: دولت 
سال های گذشته کارخانه ریسباف را 
خریداری کرد تا به موزه تبدیل کند اما 
در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

حجت االسالم و المسلمین منوچهر 
مهروی پور رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز گفــت: تکمیل طرح های 
نیمه تمــام و بودجه ســال آینده این 

کالنشهر باید در اولویت قرار گیرد که 
از اصلی ترین پروژه ها حلقه ترافیکی 
چهارم اصفهان است که ترافیک شدید 
در محورهای مختلف کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی 
تصریح کرد: باید بودجه خوبی تدوین 
و لحاظ شود تا بتوان اجرای به موقع و 
هر چه سریع تر طرح های نیمه تمام را 

شاهد باشیم.
رییس کمیســیون عمران، معماری 
و شهرســازی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این جلسه بر بازسازی 
و بهسازی هر چه سریع تر بافت فرسوده 

این کالنشهر تاکید کرد.
رسول میرباقری اظهارداشت: از همه 
کســانی که دغدغه بافــت تاریخی و 
فرسوده شهر را دارند دعوت می کنیم 

در جلسات این کمیسیون حضور یابند 
تا در پایان این دوره از شــورا اقدامات 
مفیدی در این ارتباط به وقوع بپبوندد.

رییس کمیســیون آب و مناطق کم 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلسه با تاکید بر شناسنامه 
دار کردن معابر شهر با هدف جلوگیری 
از اتــالف منابع، گفت: نیاز اســت که 
اطالعات مربوط به احــداث، تعمیر و 
بازســازی معابر و پیاده روها رسانه ای 
شــود تا همگان در جریــان آن قرار 

بگیرند.
مجید نادراالصلی با اشاره به مشکالت 
ترافیک، جلوگیری از تردد خودروهای 
دودزا، هوشمندسازی شبکه حمل و 
نقل شــهری و اصالح و رفع مشکالت 
مســیرهای دوچرخه گفت: شهردار 

اصفهان باید از معاونت حمل و نقل و 
ترافیک بخواهد تصمیمات و اقدامات 

صورت گرفته را گزارش دهد.
نماینده ســابق اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی در این جلسه شورا 
گفت: شــورا باید از گفتــار درمانی، 
وعده های غیر عملی و به دور از صداقت 
بپرهیــزد و وعده به مــردم باید آنچه 

قابلیت انجام دارد، باشد.
حجت االســالم و المســلمین احمد 
سالک با تاکید بر احیای مناطق محروم 
حاشیه شهر خاطرنشان کرد: این نواحی 
آسیب های اجتماعی بیشتری دارد و بر 
همین اســاس باید اولویت کار شورا و 
شهرداری قرار گیرد. کالنشهر اصفهان 
۱۵ منطقه شهرداری و حدود ۲ میلیون 

نفر جمعیت دارد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه نمایشگاه 
بین المللی می تواند اصفهان را به شهر نمایشگاهی تبدیل کند 
و این ظرفیت در عمل وجود دارد.محمد نورصالحی در جلسه 
شورای شهر اصفهان افزود: مســاحت نمایشگاه در دست 
ساخت استان اصفهان ۶۰ هکتار است، اما ۳۰۰ هکتار کاربری 
نمایشگاهی در آن منطقه تعیین شده است که می تواند برای 

ایجاد شهر نمایشگاهی استفاده شود.

۰۶
رئیس پلیس راه استان اصفهان از وقوع بیشترین تصادفات جرحی و فوتی 
در محورهای غربی استان اصفهان خبر داد. اصغر زارع، رئیس پلیس راه 
استان اصفهان اظهار داشت: در بررسی و تجزیه و تحلیل به عمل آمده 
از آمار تصادفات محورها، با آمار ۳۲ درصدی تصادفات محور غرب در ۹ 

ماهه سال ۱۴۰۰ مواجه شدیم.
وی در ادامه افزود: در آمار ۹ ماهه تصادفات استان اصفهان، محور غرب 
۳۲ درصد، محور شمال ۲۶ درصد، محور شرق ۲۴ درصد و محور جنوب 

هم ۱۸ درصد از تصادفات جرحــی و فوتی را به خود اختصاص داده اند 
که محور غرب بیشترین آمار تصادفات و محور جنوب هم کمترین آمار 

تصادفات را دارند.
زارع همچنین گفت: از نظر تعداد تصادفات فوتی، محور شمال با ۵۳ فقره 
فوتی بیشترین آمار تلفات و محور شرق با ۳۰ فقره فوتی کمترین آمار 
تلفات تصادفات محورهای استان اصفهان را به خود اختصاص داده اند 
و مهمترین علت بروز تصادفات در اســتان اصفهان، نداشتن توجه به 

جلو و حواس پرتی رانندگان می باشد که ۴۸ درصد تصادفات را به خود 
اختصاص داده است. رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان توصیه کرد: 
رانندگان عزیز هنگام خستگی و خواب آلودگی به هیچ عنوان رانندگی 
نکنند و در فصل زمستان با تجهیزات کامل رانندگی در جاده ها تردد 
کنند، همچنین از عواملی که منجر به پرت شدن حواس و تمرکز راننده 
حین رانندگی می شود، دوری کنند تا زمستان پیش رو منجر به حوادث 

ناگوار نشود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

محورهای غربی 
ناایمن ترین جاده های 

استان هستند

 اخبار اصفهان:   در بیست و 
چهارمین جلسه علنی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان از 
اقدامات شرکت آب و فاضالب 
در تأمین آب شــرب پایدار 
شــهروندان به رغــم کاهش 
منابع آبی و خشــک شــدن 

چاه ها قدردانی شد.
در این نشســت کــه چندی 
پیــش برگــزار شــد رئیس 
شورای اسالمی شهر اصفهان 
به موضوع آبرســانی سیار در 
تابستان امسال به شهروندان 
اصفهانی اشــاره کرد و گفت: 
توزیع ۶۲ میلیــون لیتر آب 
شــرب به وســیله تانکرهای 
آبرســان نشــان داد کــه 
مســئوالن آبفــای اســتان 
اصفهان از هــر امکانی برای 
خدمت رسانی به شهروندان 

استفاده می کنند.
محمد نورصالحی همچنین 
بــه اقدامات صــورت گرفته 
در زمینه اصالح، بازســازی و 
توسعه شبکه های آبرسانی و 
جمع آوری و انتقال فاضالب 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
آبفای استان اصفهان در ۱۲ 
ســال گذشــته همکاری و 
هماهنگــی تنگاتنگــی بــا 
شــهرداری در زمینه اجرای 
طرح های عمران شــهری به 
ویژه در مناطق محروم داشته 

است.
تعدادی از اعضای شــورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در 
ســخنان جداگانه ای ضمن 
قدردانــی از شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در 
زمینه تأمین آب و گسترش 
شــبکه های فاضــالب بــر 
تخصیص ســهم بیشتری از 
پســاب برای آبیاری فضای 
ســبز شــهری و حفاظت از 

اکوسیستم تاکید کردند.
مدیرعامــل آبفای اســتان 
اصفهان نیز با بیــان این که 
از دوره های گذشــته تعامل 
نزدیکــی میان شــرکت آب 
و فاضالب، شــورای شــهر 
و شــهرداری اصفهان وجود 
داشته اســت گفت: حاصل 
این همکاری، حل بســیاری 
از مشکالت شــهر در زمینه 
ارائه خدمات استراتژیک آب 
و فاضالب و سرعت بخشیدن 
به طرح های عمران شــهری 

بوده است.
هاشــم امینــی عدالــت در 
توزیــع آب را از مهم تریــن 
سیاســت های شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهان 
عنــوان کــرد و گفــت: در 
سال های اخیر سعی کرده ایم 
با مدیریت فشار، زون بندی 
شبکه، استقرار ســامانه تله 
متری، هوشمند سازی شبکه 
توزیع و در نهایت آبرســانی 
سیار، آب مورد نیاز شهروندان 
اصفهانی را از مرکز تا محالت 
حاشــیه ای و محروم شهر به 

عدالت توزیع کنیم.
وی توسعه شبکه های جمع 
آوری، انتقال و دفع فاضالب 
را از دیگر سیاست های آبفای 
اســتان اصفهان اعالم کرد و 
گفــت: در حــال حاضر ۹۵ 
درصد کالن شــهر اصفهان 
تحــت پوشــش خدمــات 

فاضالب قرار دارد.
مدیرعامــل آبفای اســتان 
اصفهان همچنین بر استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان جهت ساخت پکیج های 
کوچک تصفیه فاضالب برای 
مجتمع هــای مســکونی و 
اســتفاده از آب خاکستری 
در آبیاری فضای ســبز آن ها 

تاکید کرد.
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در بیست و چهارمین جلسه شورای اسالمی 
شهر اصفهان صورت گرفت؛

 تقدیر شورای شهر 
از آبفای استان اصفهان

رییس گروه آمارهای ثبتی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اصفهان 
گفت: تولید دارو، فراورده های معدنی غیرفلزی و چرم در استان از مزیت 

بیشتری نسبت به سایر صنایع از نظر میزان هزینه ها برخوردار است.

  این قبیل تولیدات از صرفه و بهره وری بیشتری برخوردارند
سیدعلی قرشــی افزود: بررســی آمار و اطالعات موجود درباره میزان 
تولیدات و هزینه کارگاه های صنعتی اصفهان نشــان می دهد که این 
اســتان در زمینه تولید دارو و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی، 
سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی و تولید چرم و فرآورده های وابسته 
به آن دارای مزیت نسبی در هزینه هاست و به عبارتی، این تولیدات از 

صرفه و بهره وری بیشتری برخوردارند.

  تولیدات دارویی این اســتان بیش از ۱۰ درصد از تولید داخل را 
تشکیل می دهد

۱۸ کارخانه داروســازی با تولید یکهزار قلم دارو زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان اســت و تولیدات دارویی این استان بیش از ۱۰ 
درصد از تولید داخل را تشکیل می دهد؛ عمده داروهای آنتی بیوتیک 
خوراکی کشور در اصفهان تولید می شود و این استان ُرتبه نخست تولید 

داروهای گیاهی را دارد.
قرشی با بیان اینکه پس از این رشته ها، زمینه هایی مانند تولید ُمبلمان 
و وســایل نقلیه موتوری در استان دارای مزیت نســبی در هزینه کرد 
محسوب می شــوند، اظهار داشــت: از طرف دیگر آمار نشان می دهد 
رشــته هایی مانند تولید ُکک و فراورده های حاصــل از پاالیش نفت، 
فراورده هــای غذایی، آشــامیدنی ها و فراورده های توتــون و تنباکو و 
محصوالت فلزی ساخته شده بجز ماشین آالت و تجهیزات در این خطه 

دارای مزیت در هزینه کرد نسبت به سایر رشته ها نیستند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع مربوط به بهره وری کارگاه های صنعتی 
و شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده )I/O( است، توضیح داد: این 
شاخص از تقسیم مقدار مصرف واسطه به مقدار ستانده هر بخش بدست 
می آید و نشان می دهد که هر یک واحد محصول با چه میزان از هزینه 
بدست آمده و هرچه این شاخص در مقایسه با سایر رشته ها، کمتر باشد 

گویای مزیت نسبی آن در هزینه کرد است.
این کارشناس آمار و اطالعات با اشــاره به روند نسبت مصرف واسطه 
به ستانده در کارگاه های صنعتی در ســال های ۹۳ تا ۹۷ خاطرنشان 
کرد: این شاخص در این مدت در کشور تقریباً ثابت مانده اما در استان 
اصفهان اندکی کاهش یافته و از ۰.۷۹ در سال ۹۳ به ۰.۷۳ در سال ۹۷ 

رسیده است.

  بیشترین سهم بخش صنعت در صادرات مستقیم مربوط به بخش 
تولید فلزات پایه

قرشی با اشاره به سهم صادرات کارگاه های صنعتی استان اصفهان اضافه 
کرد: بیشترین سهم بخش صنعت در صادرات مستقیم مربوط به بخش 
تولید فلزات پایه با ۴۹، تولید ُکک و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت 

با ۲۶ و تولید مواد شیمیایی و فرآورده های آن با ۱۱ درصد است.
وی همچنین با اشاره به میزان مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی و 
اهمیت آن در بخش تولید، گفت: بررسی آمار موجود تا سال ۹۷ نشان 
می دهد که سهم بخش صنعت استان اصفهان از ارزش سوخت مصرفی 
بخش صنعت کل کشور از ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۷ درصد 

در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

  روند رشد ارزش سوخت مصرفی بخش صنعت استان برخالف 
کشور افزایش پیدا کرده است

قرشــی با بیان اینکه روند رشد ارزش ســوخت مصرفی بخش صنعت 
استان برخالف کشــور افزایش پیدا کرده و به ۲۴.۵ درصد در سال ۹۷ 
رسیده است، خاطرنشان کرد: بیشترین سهم مصرف سوخت این بخش 
در اســتان به ترتیب متعلق به گروه تولید فلزات پایه با ۷۰، تولید ُکک 
و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت با ۱۲ و تولید ســایر فرآورده های 

معدنی غیرفلزی با ۹ درصد است.
استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و ۹ 
هزار واحد صنعتی و تولیدی از حیث تعداد واحد صنعتی، ُرتبه دوم و از 

لحاظ اشتغال صنعتی ُرتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش صنعت اســتان اصفهان با میانگین سهم حدود ۱۲ درصد ارزش 
افزوده کل بخش صنعت کشور و ســهم ۳۲ درصدی از تولید ناخالص 
داخلی استان بعنوان یکی از ُقطب های اصلی صنعت در کشور محسوب 

می شود.
سهم کارگاه های صنعتی این استان از کل کشور ۱۳.۱ درصد است که 
بیشترین آنها در زمینه تولید فرآورده های معدنی غیرفلزی، منسوجات 

و فرآورده های غذایی، آشامیدنی و توتون و تنباکو فعالیت دارد.

 اقتصاد کالن

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان مطرح کرد:

مزیت تولید دارووفراورده های غیرفلزی 
دراصفهان بیش ازسایر صنایع

اقتصاد استان

در جلسه شورای شهر اصفهان مطرح شد:

تبدیل اصفهان به یک شهر نمایشگاهی

آمنه تسلیمی:   رئیس دانشگاه کاشــان گفــت: فناوری و 
نوآوری، زمینه ساز توسعه اقتصادی و راه حل مشکالت اشتغال 

در کشور است.
عباس کتابی در مراســم افتتاح نمایشــگاه فصــل جهش، با 
گرامیداشت ۹ دی و ایام دومین ســالگرد شهادت سردار دلها 
حاج قاسم سلیمانی، به جایگاه تولید علم در کشور اشاره کرد و 
گفت: ایران در تولید علم جهش و پیشرفت خوبی داشته و هم 
اکنون رتبه ۱۶ را در تولید علم دارد درحالیکه در زمینه فناوری و 
نوآوری رتبه ۷۱ است که این عقب ماندگی باید با تالش و کوشش 
واحدهای فناور ارتقا یابد. وی ابر چالش کشور و نقطه آغازین همه 
مشکالت در کشور را اشتغال عنوان کرد و افزود: برای شکوفایی 
اقتصادی نیاز به تأمین نیروی انسانی توانمند و خالق و کارآفرین 
است. وی با بیان اینکه دانشگاه بهترین جایگاه تربیت و رشد منابع 
انسانی است خاطر نشان کرد: دانشگاه ها باید سعی نمایند تا عالوه 
بر بعد آموزش، ابعاد تربیتی، اخالقی، مهارت افزایی و کارآفرینی و 
ایجاد روحیه انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان را مد نظر داشته 
باشند. کتابی دانشگاه کارآفرین را یکی از رسالت های دانشگاه ها 
عنوان کرد و اظهار داشت: برای ایجاد دانشگاه کارآفرین باید حلقه 

مفقوده بین علم، صنعت، تولید و ثروت شکل گیرد.
رئیس دانشگاه کاشان به سابقه تاریخی کاشان و کار خیر مردم 
این منطقه در زمینه های مختلف صنعت تجارت و آموزش اشاره 
کرد و افزود: اگر قرار است مشکل اقتصاد و اشتغال جامعه حل 
شود بایستی مردم به خصوص جوانان پتانسیل ها و توانمندیهای 
و خالقیت خود را بکار گیرند.کتابی از استقرار پارک علم و فناوری 
غیاث الدین جمشید در مجموعه دانشگاه خبر داد و افزود زمین 
این پارک به مساحت ۷۵ طراحی اولیه آن انجام شده است که 
امیدواریم با تالش و کوشــش مجموعه شرکت ها این پارک در 
دانشگاه ایجاد شود. وی ایجاد مدرسه اشتغال و ایجاد صندوق 

پژوهش و فناوری را از برنامه های دانشگاه کاشان عنوان و اظهار 
امیدواری کرد: تا با تالش و کوشــش جوانان فرهیخته منطقه 
فرهنگی کاشان بتوان در توسعه فناوری کار آفرینی و توسعه پارک 
گام برداریم و این پارک الگویی برای دیگر پارک ها در کشور باشد.

رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی هم در 
این نشست با گرامیداشت نهم دی و سالروز شهادت حاج قاسم 
سلیمانی از همکاری و همیاری مجموعه شرکت های مستقر در 
برگزاری این نمایشگاه در پارک قدردانی و اظهار امیدواری کرد: 
تا این همفکری و هم افزایی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و 

کارآفرینی و فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان تداوم یابد.
علیرضا فرجی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران تمدن ساز بوده 
و خواهد بود افزود: با ارتباط دانشــگاه با صنعت و تولید علم به 

محصول و ثروت، شاهد دانشگاه تمدن ساز خواهیم بود.
نمایشگاه و رویداد مهم فصل جهش با حضور بازیگران زیست بوم 
نوآوری و فناوری منطقه فرهنگی کاشان همزمان با روز بصیرت 
تا سالروز شهادت سردار دلها با حضور رئیس دانشگاه کاشان و 
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان در پارک علم 

و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی گشایش یافت.

رئیس دانشگاه کاشان در مراسم افتتاح نمایشگاه فصل جهش:

فناوری و نوآوری، راه حل مشکالت اقتصادی و اشتغال است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: بازچرخانی آب 
و استفاده از روش های نوین برای کاهش 
مصرف منابع، مهم ترین راهبرد حفظ وضع 
موجود صنایع استان است. محمود چیتیان، 
افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان 
اصفهــان و خشکســالی های ُمتــداول، 
بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای صنایع موجود در استان مهمترین راهکار پیش روست و صنایع 
باید این اقدام را جزو اولویت های خود قرار دهند. وی اصالح سیستم های کارگاهی و تولیدی کارخانه ها 
برای استفاده حداقلی از آب و حتی پایین تر از متوسط جهانی در کنار استفاده از پساب را برای تداوم 

فعالیت بخش تولیدی، صنعتی و کشاورزی ضروری دانست.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه وضعیت خوبی در زمینه منابع 
آب سطحی نداریم، تصریح کرد: هرگونه توسعه در حوزه صنعت و کشاورزی مستلزم تأمین آب مورد نیاز 
و سپس صدور مجوز فعالیت است. وی با بیان اینکه در سه سال گذشته، پروانه برداشت آب از ۱۶ حلقه 
چاه در استان تعدیل و کاهش یافته است، افزود: هشت هزار حلقه چاه نیز در این مدت پُلمب شده است 

تا مدیریت منابع آب دچار اختالل نشود.
چیتیان با اشاره به بارش های اخیر و حجم آب موجود در سد زاینده رود گفت: خروجی سد ۱۲ مترمکعب 

و ورودی آن ۱۱ و نیم مترمکعب بوده و حجم سد بیش از ۱۶۶ میلیون مترمکعب است.
وی از کاهش ۵۰ درصدی ذخیره آبی در متوسط بلندمدت و کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: با این وجود به بارش های آینده امیدواریم. اکنون ۷۹ درصد از مساحت استان اصفهان 
درگیر خشکسالی و تنها ۲۱ درصد آن واجد شرایط نُرمال تا ترسالی است. ثبت بارش حدود ۸۴ میلی 
متری در فالت مرکزی ایران و در نظر گرفتن اینکه در درازمدت این میزان ۱۴۰ میلیمتر بوده، نشان 
می دهد ۴۰ درصد در این بخش کاهش بارندگی اتفاق افتاده است که رقم قابل توجهی برای این منطقه 

به شمار می رود.

اســتاندار اصفهان گفت: ضعــف درحوزه 
پژوهش دانشــگاهی یکی از مشــکالت 
محسوسی است که انتظار داریم با تالش هر 
چه بیشتر بیشتر عالمان دانشگاهی و بسیج 

اساتید استان برطرف شود.
ســید رضا مرتضوی در دیدار با شماری از 
اعضای بسیج اساتید استان اصفهان افزود: 
در حوزه پژوهش به روش اعتماد ساز کار نمی شود که برای رفع این نقیصه باید بسیج اساتید به حوزه 

پژوهش های قابل اعتماد و استناد ورود کنند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: به دلیل هم افزا نبودن برخی مباحث ازجمله آب، ما به هم راستاسازی 

بیشتری در دانشگاه ها برای سیاست گذاری نیاز داریم.
استاندار اصفهان با اشاره به برخی جوسازی های فضای مجازی در مطالبه گری زاینده رود تصریح کرد: در 
این خصوص در استان اصفهان قرارگاه آب تشکیل و ۶۰ جلسه برگزا رشد که فقط ۱۱ جلسه به صورت 
ملی، چهار جلسه در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و ۱۶ جلسه با معاون اول و معاونان تشکیل شده 

است.
در ادامه این دیدار محمدباقری مسوول بسیج اساتید استان اصفهان معرفی سازمان بسیج اساتید پرداخت 
و اظهار داشت: در سطح این استان بالغ بر ۱۴۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود دارد که در بیش از ۹۰ 

دانشگاه دفتر و کانون بسیج اساتید فعال هستند.
وی افزود: بسیج اساتید از استان اصفهان در اوایل دهه ۸۰ و بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی شکل 
گرفت. مسوول بسیج اساتید استان اصفهان تصریح کرد: فعالیت جهادی بسیج اساتید در ابعاد مختلف 
صورت گرفته است اما دغدغه کنونی ما کارهای زمین مانده نظام همچون پیوست نگاری فرهنگی در 
کشور است. وی ادامه داد: اکنون پنج هزار نفر از اساتید دانشگاه عضو بسیج اساتید و در سطح دانشگاه های 
مادر استان اصفهان فعال هستند و در سه زمینه جوان سازی، مساله محوری و مطالبه گری نقش آفرینی 

می کنند. 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازچرخانی آب، راهبرد حفظ وضعیت موجود صنایع است
استاندار در دیدار با شماری از اعضای بسیج اساتید عنوان کرد:

تقویت حوزه پژوهش دانشگاهی مستلزم تالش بیشتر بسیج اساتید



رییس بنیاد نخبگان اصفهــان از فراخوان راه انــدازی کارگروه 
نخبگانی حل مسائل و چالش های اســتان خبر داد و گفت: این 
کارگروه به منظور حل مشکالت اســتان در چهار بخش آلودگی 
هوا، آب، میراث فرهنگی و محرومیت زدایی تشکیل خواهد شد. 
منصور شریعتی افزود: این کارگروه باهدف پرهیز از جزئی نگری 
و نگاه کالن به مسائل و مشــکالت موجود و به منظور راه اندازی 

فعالیت جریان ساز تشکیل می شود.
وی اظهار داشت: بنیاد نخبگان اصفهان درصدد است با تشکیل 
این کارگروه از ظرفیت نخبگان برتر علمی و دانشگاهی به منظور 
حل مسائل و مشکالت استان اســتفاده کند و توانایی آن ها در 

مسیر حل چالش ها و مسائل راهبردی بکار گرفته شود.
شریعتی خاطرنشان کرد: خروجی و نتایج مطالعات و تحقیقات 

این کارگروه در جلسه مجمع نمایندگان اصفهان و کمیسیون های 
تخصصی مجلس ازجمله اقتصادی و اصناف استفاده خواهد شد.

وی شبکه ســازی بین نخبگان را یکی از مزیت های تشکیل این 
کارگروه دانست و تصریح کرد: با راه اندازی این کارگروه و استفاده 
از خروجی های آن اعتماد دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی 
و مراکز علمی و پژوهشــی به نخبگان نیز در جهت حل مسائل و 

چالش ها، افزایش خواهد یافت.
شــریعتی از نخبگان اصفهان دعوت کرد تا برای عضویت در این 
کارگروه به پایگاه اینترنتی بنیاد نخبگان استان مراجعه و در بخش 
مربوطه ثبت نام کنند.وی همچنین از جذب طرح های نوآورانه و 
فناوری برای ارائه به سرمایه گذاران توسط بنیاد نخبگان اصفهان 
خبر داد و گفت: این کار با توجه به اعالم تمایل و تقاضای تعدادی 

از شرکت ها و صنایع و مراکز شتاب دٔه برای سرمایه گذاری روی 
طرح های نوآورانه و فناورانه انجام می شــود. شریعتی با اشاره به 
اینکه بنیاد نخبگان اســتان اصفهان به عنوان تسهیلگر می تواند 
ارتباط بین نخبگان و صاحبان ایده را با سرمایه گذاران پیگیری 
کند، افزود: اســتعدادهای برتر و مخترعان مورد تائید بنیاد ملی 
نخبگان که ایده یا محصول فناورانه نیازمند به مشارکت، حمایت 
مالی یا جذب سرمایه گذار دارد، می توانند در این فراخوان شرکت 
کنند. تاکنون حدود سه هزار نخبه در استان اصفهان زیرپوشش 
حمایت ها و تســهیالت بنیاد نخبگان قرار گرفتنــد. اصفهان با 
حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان، ۱۸۰ دانشگاه و موسسه آموزش 
عالی و ۲۰۰ هزار دانشجو یکی از قطب های کشور در زمینه علم 

و فناوری است.
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اقتصاد نوین
رییس بنیاد نخبگان اصفهان خواستار شد:

 تشکیل کار
گروه نخبگانی حل 

مشکالت

مدیــر قطــب علمــی مدیریت 
ریســک و بحران هــای طبیعی 
دانشگاه صنعتی اصفهان از امضای 
تفاهم نامه علمی همکاری این مرکز 
با مؤسسه مهندسی هیدرولیک و 
مدیریت منابع آب دانشگاه آخن 

RWTH آلمان خبر داد.
سید سعید اســالمیان، با اعالم 
این خبر اظهار کرد: اعضای قطب 
علمی مدیریت ریسک و بحران های 
طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
نشستی با تأکید بر اهمیت افزایش 
همکاری های علمی بین المللی در 
سطوح مختلف و گسترش تعامالت 
پژوهشی و آموزشــی، تفاهم نامه 
همکاری با مؤسســه مهندسی 
هیدرولیک و مدیریت منابع آب 
)IWW(، دانشگاه آخن )RWTH( با 
عنوان »استراتژی ها و فناوری های 
پایدار برای مدیریت خطر سیل در 
مناطق خشک و نیمه خشک« را 

امضاء کردند.
وی افزود: امضای این تفاهم نامه به 
مدت پنج سال، فرصتی مناسب 
برای گســترش همکاری هــای 
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه 
آخــن )RWTH( آلمان در زمینه 
برگزاری سمپوزیوم های تحقیقاتی 
مشــترک، تبادل اعضای هیئت 
علمــی و دانشــجویان، برگزاری 
سمینارها و جلسات دانشگاهی، 
برنامه های آموزشــی کوتاه مدت 
و توســعه برنامه هــای تحصیلی 

مشترک است.
به گــزارش ایســنا، قطب علمی 
مدیریــت ریســک و بحران های 
طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
از سال ۱۳۹۸ با مجوز وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری راه اندازی شده 
و با عضویت اعضای هئیت علمی 
دانشکده های مهندسی عمران؛ 
مهندسی کشاورزی و مهندسی 
منابع طبیعــی، تاکنون چندین 
وبینار علمی ملــی و بین المللی 
برگزار و انتشــارات متعددی نیز 

داشته است.

در زمینه مهندسی هیدرولیک و 
مدیریت منابع آب انجام شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه های صنعتی 
اصفهان و آخن آلمان

دیپلماسی علمی
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: در سال های اخیر و 
به دلیل کاهش چشمگیر بارش ها 
و آب های زیرزمینــی ۱۲۴ حلقه 
تأمین آب آشامیدنی در این استان 
خشک و از مدار بهره برداری خارج 

شده است.
هاشــم امینــی در جلســه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
همچنین آبدهــی ۱۴۰ حلقه چاه 
آب آشامیدنی در ۵۶ شهر و بیش از 
۳۸۰ روستا نیز بین ۳۰ تا ۷۰ درصد 

کاهش یافته است.
وی بــا بیان اینکه ایــن موضوع بر 
کاهش کیفیت آب برخی از چاه ها 
نیز تأثیر داشته است اظهارداشت: 
بر همیــن اســاس و بــا توجه به 
خشــکی مداوم و متناوب زاینده 
رود از حدود ۲۰ سال قبل، از سال 
۸۶ لزوم احداث و بهــره برداری از 
ســامانه دوم آبرســانی تاکید شد 
 اما این مهم تاکنون محقق نشــده 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان اضافه کــرد: اکنون چهار 
میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در سراسر 
استان تحت پوشــش خدمات آبفا 
قرار دارند، ۴۰ شــهر و ۵۶۹ روستا 
شــامل ۵۲۸ هزار نفر جمعیت در 
حوضه آبی زاینده رود نیســتند و 
سایر مردم استان از آب زاینده رود 

استفاده می کنند.
امینی تصریح کرد: بنابراین چهار 

میلیون و ۳۲۹ هــزار نفر جمعیت 
استان برابر ۸۹ درصد با سرانه ۱۳.۵ 
متر مکعب آب زیر پوشش حوضه 
آبریز زاینده رود قــرار دارند که در 
سال های خشــکی این رودخانه با 
مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند.

وی افزود: ۱۴ ســال قبل ســرانه 
مصرف خانگی بخش شــهری به 
ازای هر نفر در شبانه روز ۱۸۹ لیتر 
بود و این رقم را تا سال ۹۷، به ۱۴۹ 
لیتر کاهش یافت ســپس با شیوع 
ویروس کرونا بیشتر شــد اما این 
روزها به ۱۶۰ لیتر رســیده است 

که آمار مطلوبی به حساب می آید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان با بیان اینکه این استان با 
۱۶ درصد کمترین میزان هدررفت 
)پِــرت( آب در کشــور را به خود 
اختصاص داده است گفت: اصالح 
شبکه های فرسوده شهر، تله متری 
و مدیریــت فشــار در ســال های 
گذشته بیشــتر شــد و بر همین 
مبنا اصفهان همــراه با یزد در بین 
شهرهای سفید از نظر آب قرار دارد.

امینی خاطرنشــان کــرد: تعامل 
مناســبی بین شــهرداری و این 

شــرکت وجــود دارد و در حوزه 
خدمات و عمران شــهری ارتباط 

مناسبی شکل گرفته است.
اصفهان خشک سالی کم سابقه ای 
را در نیم قرن اخیر سپری می کند، 
رودخانه زاینــده رود بیش از یک 
سال اســت که خشــکانده شده و 
ذخیره آب در سد زاینده رود اکنون 
به بحرانی رسیده و تنها برای تأمین 
آب آشــامیدنی کفایت می کند و 
امکانی برای رهاســازی آب برای 
 کشــت و کار کشــاورزان وجــود 

ندارد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان درباره چاه های تأمین آب آشامیدنی هشدار داد:

خشک شدن ۱۲۴ حلقه چاه تأمین آب آشامیدنی
معاون عمرانی استانداری اصفهان:

ساالنه ۵0 هزار واحد مسکونی در استان ساخته می شود
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: ساالنه ۵۰ هزار واحد مسکونی در استان ساخته خواهد 

شد.
مهران زینلیان در کارگروه مسکن استان اصفهان اظهار داشــت: مطابق نیاز استان و در راستای 

ساخت مسکن برای محرومان، ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید می شود.
وی بیان داشت: در همین راستا از ظرفیت شهرهای جدید و نوسازی بافت های فرسوده شهری و 

بافت های میانی نیز استفاده خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان حاطرنشــان کرد: هم اکنون خانه های خالی بسیاری در سطح 

استان وجود دارد که بدلیل خالءهای قانونی رها شده و بالاستفاده مانده است.
وی ادامه داد: در این راستا نیازمند قوانین باالدستی هســتیم هرچند در مجلس این امر صورت 

گرفته اما هنوز ابالغ نشده است.
زینلیان اضافه کرد: هنوز مصوبات قانونی برای احصاء واحدهای خالی در اختیار نداریم.

وی ساخت واحدهای مسکونی را در راستای طرح مسکن ملی اعالم و اضافه کرد: از تعداد افراد ثبت 
نام شده حدود ۱۰ هزار نفر در استان واجد شرایط دریافته مسکن هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این جلسه از نیاز به مسکن ملکی شهری طی چهار 
سال آینده در برنامه های مختلف خبر داد و بیان داشت: در این مدت ساخت ۲۰ هزار و ۵۲ مسکن 
استیجاری، ۴۵ هزار و ۹۷۹ مسکن توســط بخش خصوصی و ۳۴ هزار و ۴۸۴ واحد مسکونی در 

محالت با هدف بازآفرینی در دستور کار ماست.
علیرضا قاری القران ادامه داد: همچنین تا ســال ۱۴۰۴، ســاخت ۳۴ هزار و ۴۸۴ مســکن برای 
متقاضیانی که تفاهمنامه را امضاء کرده اند، ۱۱ هزار و ۴۹۵ واحد برای گروه های با درآمد متوسط 
باال، ۱۱ هزار و ۴۹۵ برنامه تأمین مسکن برای گروه های با درآمد متوسط پایین و ۴۵ هزار و ۹۷۹ 

برنامه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: از آنجایی که متقاضیان مسکن ملی شهر اصفهان باید واحد خود را از بهارستان و شاهین 
شهر انتخاب می کردند بنابراین ۱۴۸ هکتار زمین به شاهین شهر ملحق شده که تاکنون ۱۱ هزار 
نفر برای آن ثبت نام کرده اند و برای بهارستان نیز الحاق ۳۰۰ هکتاری زمین را در برنامه خود داریم.

به گزارش ایرنا، طرح بزرگ و ملی تولید مســکن با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل 
کشور در دست اجراست که سهم استان اصفهان از آن ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد است.

 خبر روز
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استاندار اصفهان گفت: این استان بدلیل نداشتن برندهای 
موفق نمی توانــد کارهای بزرگ اقتصــادی انجام دهد 
که این خود آسیِب جدی محســوب می شود. سیدرضا 
مرتضوی، در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری 
در اســتانداری با انتقاد از اینکه اصفهان دارای هیچ بِرند 
موفقی نیست، افزود: این در حالیست که برخی بِرندها در 
کشورهای دیگر بسیار موفق بوده اند ولی در استان اصفهان 
با این همه ادعا، اتفاقی در این زمینه ُرخ نداده است. وی 
تاکید کرد: این مهم باید نیز در جلسات کارگروه پژوهشی 

استان مورد بررسی و سیاستگذاری قرار گیرد.
استاندار اصفهان اظهار داشت: مقوله سیاستگذاری در 
حوزه های پژوهشی اســتان نیازمند گام جدی و رو به 
جلوســت. وی افزود: با توجه به جایگاه استان که دارای 
ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی است باید در عرصه 

سیاست های کلی پژوهش بطور جدی وارد عمل شد.
مرتضوی خاظهار داشــت: با توجه به شــکل گیری این 
کارگروه در استانداری و جایگاه حاکمیتی این مجموعه، 

سیاســتگذاری در حوزه پژوهش باید بعنوان موضوعی 
مهم، مطمح نظر دســت اندرکاران قرار گیرد.اســتاندار 
اصفهان گفت: در این راســتا باید بر مبنای گردش مالی 
استان، بنگاه های اقتصادی موجود را به سمتی هدایت 
کرد تا بتوانند هم حوزه های پژوهشــی و آموزشی را در 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تقویت کنند و هم باری از 
دوش استان بردارند. مرتضوی افزود: به این منظور باید 
کارگروه پژوهشی با نگاه راهبردی برای شناسایی مشکالت 
و نیازهای استان در حوزه های مختلف از جمله آلودگی 
هوا، ترافیک، اقتصاد، آسیب های اجتماعی و دیگر بخش ها 
وارد عمل شود و سیاســتگذاری کند. استاندار اصفهان 
تاکید کرد: از سال آینده، جلسات این کارگروه باید در سه 
ماهه اول سال برگزار شود تا برای طول سال برنامه ریزی 
و اولویت سنجی الزم در گروه های کاری مربوطه صورت 
گیرد. در این جلســه ۹ طرح پژوهشی در حوزه صنعت 
و معدن، اســتاندارد، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و 

بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار اصفهان:

نبود ِبرندهای موفق در استان، آسیب زاست

کارشناس امور مالیاتی مطرح کرد:

شفاف سازی درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده

 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب خبر داد:

بررسی راه های توسعه همکاری ایران و عراق

خبر فوری:   در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، خود طال مشمول مالیات نخواهد شــد و صرفاً اجرت، حق العمل و سود مشمول مالیات خواهند شد. 
احمد غفارزاده کارشناس امور مالیاتی درباره تغییرات جدید در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: مهم ترین بخش هایی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده تغییر پیدا کرده است مالیات کاالهای خاص، جریمه ها، انتقال و توزیع مالیات ها و بخشی از دادرسی مالیاتی است که عموم اصالحات نیز به نفع مودیان 
مالیاتی یا فعاالن اقتصادی است. به گفته غفارزاده، همچنین در این قانون خود طال مشمول مالیات نخواهد بود. در مورد طال این استدالل مطرح می شود که 
از بین نمی رود و مصرف نمی شود؛ بنابراین از آنجایی که این مالیات نیز مالیات بر مصرف محسوب می شود، با این استدالل مجلس پذیرفت که خود طال را از 

شمولیت مالیات خارج کند. 
اما مصنوعات طال نسبت به اجرت، حق العمل و سود خود مشمول مالیات خواهند بود، اما شمش طال مشــمول نمی شود. در قانون جدید، مناطق آزاد جزء 
محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نســبت به مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است. بانک ها نیز نسبت به خیلی از 

فعالیت های خود مشمول مالیات شدند.

 ایرنا:   مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب و دبیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق و معاون سیاسی وزارت کشور، راه های 
توسعه روابط ایران و عراق را مورد بررســی قرار دادند. »مجتبی اکبری« دبیر کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق در نشستی با 
»محمدباقر خرمشاد« معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن ارائه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت همکاری دستگاه های اجرایی و شرکت های بخش 
خصوصی کشور با طرف های عراقی، در خصوص راه های توسعه همکاری با کشور عراق از جمله در صنعت آب و برق و تشویق و ترغیب شرکت های بخش 
خصوصی در صادرات کاال و خدمات فنی و مهندســی به کشور عراق و همچنین برنامه های راهبردی شــرکت مادر تخصصی ساتکاب در افزایش سطح 

همکاری دو کشور به عنوان مسوول ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور بحث و گفت وگو کردند.
 در این نشست، از سوی دبیر کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق با توجه به برگزاری قریب الوقوع کمیته پیگیری چهارمین اجالس 
کمیسیون مشترک دو کشور، نکات قابل مالحظه ای در زمینه احداث خط راه آهن شلمچه - بصره، بازارچه های مرزی، مسائل اجتماعی، امنیتی و سیاسی 
منطقه مطرح شد. در ادامه این دیدار »محمدباقر خرمشاد«، معاون سیاسی وزارت کشور نیز نکاتی را در رابطه با همکاری ها و حمایت های وزارت کشور و 

استانداری استان های مرزی در حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی از برنامه های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق مطرح کرد.

-----------------------------------------------------------------
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات گفت کــه در دولت و 
در کارگروهی متشــکل از سه 
وزیر، صداوســیما و مرکز ملی 
فضای مجازی دربــاره تدوین 
سازوکارهای مراقبت از کودکان 
و نوجوانــان در فضای مجازی 
مصمم هســتیم. بــه گزارش 
خبرگــزاری مهر، »عیســی 
زارع پــور« وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در یادداشتی 
در صفحه شــخصی خــود در 
شبکه اجتماعی نوشت: امروز 
در کنار برادرم یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش میزبان فعاالن 
زیســت بوم کودک ونوجــوان 
از  مجــازی،  فضــای  در 
اپراتورهــا و فراهم کننــدگان 
زیرساخت های ارتباطی گرفته 
تا توســعه دهندگان نرم افزار، 
از ارائه دهنــدگان برنامه های 
کاربردی گرفته تا ســکوهای 
پخش محتوا، از تولیدکنندگان 
محتوا گرفته تا نمایندگانی از 
بخش های حاکمیتی چون صدا 

و سیما و وزارت ارشاد بودیم.
وی افزود: نگاه دولت سیزدهم 
به فنــاوری اطالعــات فرصت 
محور است و به دنبال آن است 
تا حداکثــر اســتفاده را از این 
فناوری برای بهبــود کیفیت 
زندگی مردم به عمــل بیاورد. 
در کنار این نگاه فرصت محور، 
مصمم هستیم با همراهی همه 
کارشناســان و فعاالن در این 
زیست بوم، پاسخگوی دغدغه به 
حق والدین در خصوص نگرانی 
حضور فرزندانشــان در فضای 
مجازی باشــیم. برای این کار 
از مشورت همه فعاالن در این 

حوزه بهره می بریم.
وزیر ارتباطات افزود: در نشست 
امروز نمایندگان اغلب فعاالن در 
این زیست بوم حضور داشتند 
و از برنامه ها و فعالیت های شان 
در ایــن حوزه گــزارش دادند. 
دشواری ها و مشــکالت را هم 
گفتند. انصافــاً کارهای مؤثر و 
کاربردی ای انجــام داده اند که 
در تحقق اهداف ما برای مراقبت 
از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی و ایجاد یک محیط سالم، 
ایمن، مفیــد و تعالی بخش در 
این فضا برای آنان مؤثر خواهد 
بــود. برخی از دســتاوردهای 
گفته شــده بســیار کاربردی 
هستند اما تاکنون کمتر درباره 
آنها اطالع رســانی شده است. 
وی تاکید کــرد: در دولت و در 
کارگروهی متشــکل از وزرای 
ارتباطات، آمــوزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا 
و ســیما و مرکز ملــی فضای 
مجازی درباره تدوین ســاز و 
کارهای مؤثر بــرای مراقبت از 
کــودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی مصمم هستیم. تقسیم 
کار ملی صورت گرفته توسط 
شورای عالی فضای مجازی در 
این خصوص )مصوبه شــماره 
۷۱ شــورا در خردادماه ســال 
جاری( نیز راهگشا خواهد بود. 
با به نتیجه رسیدن مشورت ها 
به زودی راهکارهای مورد نیاز 
والدین را رونمایی و اطالع رسانی 
می کنیم. نظر شــما هم مهم 
است.زارع پور در پایان از تمامی 
مردم خواست تا نظریات خود را 

برای او ارسال کنند.

دورنمای رفع آلودگی هوا با فناوری روشن است؛

بهمرسانیصنایعودانشبنیانها
بـرایبهینهسـازیانـرژی

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم کارت به اپلیکیشن 
»دولت همراه« خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد امامی گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن 
همراه از این پس می توانند برای سلب مالکیت سیم کارت خود عالوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی 
mob.gov.ir مراجعه کنند. مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری عنوان کرد: مشترکان برای اطالع از 
سیم کارت هایی که به نام آنها ثبت شده است، می توانند با مراجعه به پورتال رگوالتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق 
کاربران وارد بخش استعالم سرویس های مشترکان شده و از سیم کارت های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند. وی با 
اشاره به اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همه گیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت 
حساب مشترکان اپراتورها راه اندازی شد، عنوان کرد: همچنین مشترکان می توانند برای سلب مالکیت سیم کارت در اپراتورهای سیار 
به اپلیکیشن همراه من )my mci( در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من )my irancell( در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من )my rightel( در 

رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرآیند سلب امتیاز شوند.

طبقاعالمرگوالتوریفراهمشد؛

امکانسلبامتیازسیمکارتبااپلیکیشن»دولتهمراه«

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

وزیر ارتباطات خبر داد:
کارگروه دولت برای 
مراقبت از کودکان 

در فضای مجازی

تخصیصبودجه۱/۲میلیارددالری
برایکمکبهراهرفتنکودکانمبتالبهفلجمغزی:

مهندسیمکانیکبهکمکپزشکیآمد

یک پژوهشگر آمریکایی و گروهش موفق 
شده اند بودجه ای به مبلغ ۱/۲ میلیون دالر 
دریافت کنند تا یک فناوری پوشیدنی برای 

کمک به راه رفتن کودکان مبتال به فلج مغزی ارائه دهند.
 Zach(»زاک لرنر« ،)NAU(»دانشــگاه آریزونــای شــمالی«
Lerner(، پژوهشگر، مخترع و دانشیار بخش مهندسی مکانیک 
دانشگاه آریزونای شــمالی، بودجه ای به مبلغ ۱/۲ میلیون دالر از 
 )NICHD("موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی آمریکا"

دریافت کرده است.
این بودجه، بزرگ ترین بودجه ای اســت که لرنر تاکنون به عنوان 
یک پژوهشگر دریافت کرده اســت و می تواند به او کمک کند تا 
یک آزمایش پنج ساله بالینی را ترتیب دهد. هدف از آزمایش این 
است که با اســتفاده از اختراعات لرنر شامل یک دستگاه رباتیک 
پوشــیدنی، یک راهبرد درمانی برای کودکان مبتال به فلج مغزی 

ارائه شود و به آنها کمک کند تا راحت تر راه بروند.
لرنر گفت: این مهم ترین کمک مالی است که ما تا به امروز دریافت 
کرده ایم. این پروژه مســتقیماً بر کاری متمرکز اســت که ما طی 
پنج سال گذشته در دانشگاه آریزونای شمالی انجام داده ایم. این 
کار، توسعه یک دستگاه اسکلتی بیرونی سازگار با مچ پا است که 
سبک، قابل حمل و مؤثر باشد و به بهبود تحرک در کودکان مبتال 
به فلج مغزی کمک کند. ما ارزیابی های فنــی و بالینی ابتدایی و 
بررسی های مورد نیاز برای جمع آوری داده های اولیه را برای این 
"کارآزمایی تصادفی کنترل شده")RCT( تکمیل کردیم که یک 
استاندارد طالیی برای کارآزمایی های بالینی است و اثربخشی یک 

روش جدید را دنبال می کند.
 )Mike Schwartz("لرنز و گروهش در این پروژه با "مایک شوارتز
و گروهــش در "مرکز تخصصی مراقبت های بهداشــتی کودکان 
 )Gillette Children's Specialty Healthcare("گیلــت
آمریکا همکاری کرده اند تا یک آزمایش ۱۲ هفته ای را با استفاده 
از فناوری پوشــیدنی ابداع شده در دانشــگاه آریزونای شمالی و 
ساخته شده در شــرکت "بیوموتوم")Biomotum( انجام دهند. 
ســایر جنبه های این پروژه، در آزمایشــگاه لرنر و "آزمایشــگاه 
توانایی و نوآوری")Ability & Innovation Lab( در "دانشــگاه 
واشــنگتن")University of Washington( صــورت خواهند 

گرفت.
توانایی کودک در راه رفتن مؤثر، برای سالمت جسمانی و عمومی 
ضروری است. از هر ۱۰۰۰ کودک، تقریباً چهار نفر به فلج مغزی 
مبتال هســتند. فلج مغزی، یک اختالل عصبی است که بر کنترل 
و هماهنگی عضالت تأثیــر می گذارد و اغلب راه رفتن را بســیار 

دشوار می کند.
 اگرچه اکثر راهبردهای درمانی برای فلج مغزی کافی نیستند اما 
یکی از امیدوارکننده ترین گزینه های درمانی جدید، اســتفاده از 
ربات های پوشیدنی مجهز به باتری یا اسکلت های بیرونی است که 
آموزش راه رفتن و حرکت کردن را ارائه می دهند. این دستگاه ها 
می توانند تحولی را در توانبخشــی بیماران مبتــال به نقص های 
عصبی-عضالنی ایجاد کنند و رنج مادام العمر و بار اقتصادی ناشی 

از آن را برای خانواده بیماران کاهش دهند.
لرنر گفت: توافق بالینی گسترده ای وجود دارد که نشان می دهد 
اختالل عملکرد عضالت خم کننده کف پا یا عضالت ساق پا، عامل 
اصلی راه رفتن آهســته، ناکارآمد و خمیده در افراد مبتال به فلج 
مغزی اســت. پژوهش ما بر دو فرضیه متمرکز خواهد بود؛ یکی 
این که تمرین مقاومتی هدفمند مچ پا در مقایســه با فیزیوتراپی 
و تمرین راه رفتن استاندارد، به بهبود بیشتر کنترل حرکت اندام 
تحتانی، راه رفتــن و اقدامات بالینی حرکتی منجر خواهد شــد. 
دومین مورد این که کمک های ســازگار با مچ پا در مقایســه با 
کفش های ویژه راه رفتن، به بهبود قابــل توجه و عملکرد بهتری 

ختم می شود.
وی افزود: این پژوهش، ویژگی های شــرکت کننده از جمله سن، 
جنسیت و سرعت راه رفتن را که با بیشترین بهبود در نتایج پس 
از هر مداخله درمانی همراه هستند، بررسی می کند تا راهنمایی 
الزم را برای عملکرد بالینی در آینده و دانش اساسی بهتری را در 
مورد مداخالت تطبیقی مچ پا برای درمان اختالل راه رفتن نسبت 

به مراقبت استاندارد در فلج مغزی ارائه دهد.
پژوهش پیشــگام لرنر که با دریافت کمک هــای مالی متوالی به 
 ،)NIH( "مبلغ بیش از ۱/۴ میلیون دالر از "موسسه ملی سالمت
"بنیاد ملی علوم آمریــکا" )NSF(، "بخش خدمات بهداشــتی 
آریزونا")ADHS( و همچنین، کمک هــای مالی خصوصی بنیاد 
دانشگاه آریزونای شمالی انجام شده است، بهبود عملکرد را در راه 
رفتن نشان داده است. پژوهش لرنر بیشتر از نشان دادن پیامدهای 
جراحی تهاجمی، نشان دهنده یک ســرمایه گذاری موفق توسط 

"صندوق نوآوری فناوری و پژوهش آریزونا")TRIF( است.

دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی با تاکید بر برگزاری رویدادهای 
بهم رسانی صنعت و فناوری برای رفع آلودگی هوا، دورنمای حل این 

مشکل را با فناوری تشریح کرد.
مهدی شــریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آلودگی 
هوا با بیان اینکه مقام معظم رهبری به مسئله محوری تاکید دارند، 
گفت: سال ها است که در ایران و جهان پژوهش گران و نخبگان در 
حال بررســی راه حل های متنوع برپایه دانش و فناوری جهت رفع 
چالش های زیست محیطی به ویژه آلودگی ها در کالن شهرها هستند.

وی افزود: این راهکارها به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
بوده و به طور مستقیم و غیرمســتقیم متناسب با منبع آالینده که 
اغلب حمل ونقل شهری، گرمایش ساختمان ها و صنایع و نیروگاه ها 
هستند، تهیه و اجرا می شوند. شریف زاده با بیان مثالی عنوان کرد: 
ازجمله این راهکارها می توان به اســتفاده از حمل ونقل با کم ترین 
انتشــار آلودگی هم چون وسایل نقلیه برقی )شــامل خودروهای 
سواری، اتوبوس ها و موتورسیکلت ها(، استفاده از سوخت های سبز 
و دوست دار محیط زیست، بهبود کیفیت سوخت مصرفی و عملکرد 
موتور خودروهای احتراق داخلی و هم چنین توســعه حمل ونقل 

عمومی اشاره کرد.
دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی اضافه کرد: عالوه براین، توسعه 
ساختمان های با انتشار آالینده صفر و یا نزدیک به صفر )NZB( از 
طریق به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر )به خصوص سامانه های 
تأمین آب گرم و تولید برق فتوولتاییک خورشیدی( و هوشمندسازی 
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها ازجمله حوزه های هستند 
که پژوهش گران داخلی و خارجی در حال تحقیق و توسعه و ارائه 

محصول های دانش بنیان در آن ها هستند.

   برگزاری فراخوان ها برای حمایت از طرح های حوزه آلودگی هوا
وی با بیان اینکــه تاکنون طرح هــای متنوعی به ویــژه در حوزه 
بهینه ســازی مصرف انرژی به ســتاد آب و انرژی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری ارائه شده است، گفت: باتوجه به اهمیت 
باالی این موضوع، سعی داشتیم در این ستاد، از چنین طرح هایی 

حمایت و پشتیبانی کنیم.
به گفته شریف زاده، محققان عالوه بر اینکه می توانند به طورمستقیم 
طرح های خود را از طریق تکمیل فرم های مربوطه به ستاد ارسال 
کنند، ســتاد اقدام به برگزاری فراخوان های ملــی و رویدادهای 
بهم رسانی جهت شناسایی چالش های موجود و رفع آن ها توسط 
شــرکت های دانش بنیان کرده اســت. وی ادامه داد: ازجمله این 
رویدادها می توان به رویداد »شناســایی فرصت های ارائه خدمات 
انرژی در صنایع انرژی بر«، »کمپ توسعه کارافرینی در حوزه انرژی 
ویژه اساتید جوان دانشگاه و نخبگان پژوهش گران دکترا و پسادکترا« 

و هم چنین »رویداد بهینه سازی خودروهای گازسوز« اشاره کرد.

   اقدامات معاونت علمی در قانون »اصالح الگوی مصرف انرژی«
و ی اضافه کرد: در کنار حمایت از طرح های فناور و دانش بنیان، ستاد 

آب و انرژی در حوزه های کالن کشور متناسب با وظایف خود ورود 
کرده و اقداماتی را به نتیجه رسانده است. به گفته شریف زاده، ازجمله 
این اقدامات که در راستای اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
توسط ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
هماهنگی دستگاه های اجرایی صورت گرفته است می توان به تصویب 
آئین نامه »بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست« و دستورالعمل 
اجرایی آن و هم چنین نظام نامه »ثبت، اندازه گیری، راستی آزمایی 
و تأیید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آالینده ها و انتشار گازهای 
گلخانه ای«، در شــورای عالی انرژی و شــورای اقتصاد اشاره کرد. 
دبیر ســتاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری خاطر نشــان کرد: 
درهمین راستا، تاکنون چند دوره آموزشی آشنایی با بازار بهینه سازی 
مصرف انرژی و صدور گواهی صرفه جویی انرژی نیز برگزار شده است. 
دبیر ســتاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عنوان کرد: استفاده از طرح های فناورانه و محصوالت دانش بنیان در 
حوزه های مطرح شده می تواند بسیاری از چالش های موجود در حوزه 
آلودگی هوا را کاهش دهد.وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در 
حوزه هوشمندسازی و بهره وری انرژی در ساختمان، ساخت تجهیزات 
مربوط به تولید انرژی پاک، ساخت خودروهای برقی و صنایع مرتبط با 
آن و بهبود عملکرد خودروهای احتراق داخلی در حال فعالیت هستند 
گفت: با توسعه چنین طرح هایی می توان شاهد رفع مسائل ناشی از 

منابع متحرک و ثابت آلودگی هوا در کالن شهرها بود.

   حمایت از ۱۳ طرح فناورانه در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
شــریف زاده اضافه کرد: ستاد آب و 

انرژی نیز در راســتای اهداف 
و مأموریت هــای خود از 

۱۳ طــرح فناورانه در 
حوزه پیک ســایی 

و بهینه ســازی 
انرژی  مصرف 
و هم چنیــن 
یــی  ح ها طر
حــوزه  در 

ی  ی هــا ژ نر ا
یــر  پذ ید تجد
حمایــت کــرده 

است.

اســتقبال     
از  وزارتخانه هــا 

طرح های فناورانه
وی ادامه داد: باتوجه به 

جلســه های متعــددی 
که ســتاد آب و انــرژی با 

وزارت خانه هــا و دســتگاه های مختلف مرتبط با موضوع داشــته 
است، همکاری مناســبی بین ســازمان ها درجهت اجرایی شدن 
دستورالعمل ها و توســعه محصول های دانش بنیان صورت گرفته 

است.
دبیر ســتاد آب و انرژی عنوان کرد: بهره گیری از دســتاوردها و 
محصوالت محققان داخلی از مرحله تحقیق وتوســعه تا ســاخت 
محصول نهایی و تولیــد انبوه آن، یکــی از مهم ترین رویکردهای 
موجود در کشــور بوده که حمایت های قانونی مختلفی برای آن 

درنظر گرفته شده است.
وی گفت: توجه به رفع موانع تولید و پشــتیبانی از آن ها توســط 
سازمان های مربوطه جهت ساخت محصول های داخلی باکیفیت و 
با قیمت رقابتی و هم چنین همراهی آحاد جامعه می تواند به تحقق 

این مهم کمک شایانی کند.
به گفته شریف زاده، ستاد آب و انرژی نیز همواره در تالش است تا 
در راستای بهبود و توسعه بازار محصول های تولید داخل و هم چنین 
شناسایی نیاز صنعت و بهم رسانی با شرکت های دانش بنیان جهت 

رفع این نیازها، گام بردارد.
وی گفت: اســتفاده از تجهیزات اســتاندارد تولیــد داخل هم در 
زمینه بهینه ســازی مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آالینده های 
زیست محیطی مؤثر هســت و هم در شرایط دشــوار تحریم های 
اقتصادی می تواند از ارزبری جلوگیری کند. وی با بیان اینکه باتوجه 
به سلسله مطالعه های صورت گرفته در ستاد آب و انرژی تحت عنوان 
»ارتقای تاب آوری ملی و رقابت پذیــری بین المللی در حوزه های 
مختلف انرژی«، »گلوگاه های اصلی موجــود در صنایع انرژی در 
جهت کاهش ارزبری« از یک سو و »افزایش ارزآوری« 
از ســوی دیگر به طور تخصصی شناسایی شده است، 
افزود: پیگیری راهکارهای ارائه شده در این گزارش ها 

در دستورکار آتی ستاد قرار گرفته است.

   دورنمای وضعیــت آلودگی هوا با دانش 
بنیان ها

وی افزود: دورنمای وضعیت آلودگی هوا در 
کالن شهرهای کشور به طور مستقیم به 
برنامه ریزی و اقداممات اجرایی مربوطه 
بازمی گردد که باتوجه به اهمیت این 
مسئله از جنبه های سالمت جامعه 
و حفظ محیط زیســت و قرارگیری 
آن در اولویت های اصلی کشــور، 
می توان امیدوار بــود که در آینده 
با بهره گیــری هرچــه بیش تر 
از محصــوالت دانش بنیــان و 
پژوهش های کاربــردی در این 
حوزه، شــاهد کاهش آلودگی 

هوا بود.

علمـی
خـــبــــر
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